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SINTESE E PROPRIED~DES DE NOV~S PORFIRIN~S POLIMET~L~D~S _._._-_ .. _--_._-------------_.- -----
~2.1.J.LJ!.!:il!j_._l. 5 u _m á J' i_~cJ...Lº-i ~_2..~_.c...~~S:a o -º..ê._..t1~_.?_U3tQ.9_L 

MetaLoporfirinas que incorporam complexos ligados ao anel 

macrocíclico podem apresentar efeitos supramoleculares l 

mimetizando, por exemplo, sistemas fotossintéticos, em relação à 

capacidade de promover transferência eletrônica intramolecular 

fotoinduzida, e a enzima citocromo-c oxidase, em seu papel de 

cataLisador multieletrônico na redução do oxigênio molecuLar. Em 

vista desta potencialidade, demos início ao estudo de uma nova 

série de porfirinas polinucleares derivadas da meso-

tetra(4-piridil)porfina, [4-TPyPJ, por meio da compLexação dos 

resíduos de piridina com íons pentaaminrutênia ou 

etiLenodiaminatetraacetatoCrutenata). 

Porfirinas com três íons pentaaminrutênio e quatro íons 

Ru{edta) Ligados às piridinas foram isolados e caracterizados} 

por meio de técnicas espectroscópicas e eletroquímicas. O 

espectro eLetrônico dos complexos apresenta as bandas Soret, a e 

P características, na região do visível. Nas espécies reduzidas 

foi observada uma nova banda, consistente com a transição de 

transferência de carga RU11 ___ >py, na faixa de 440-470 nm. Os 

estudos por meio de voltametria cíclica proporcionaram evidências 

diretas da Ligação dos complexos de rutênio às piridinas. Rs 

ondas reversíveis observadas estão desLocadas anodicamente com 

reLação ao potenciaL redox do aquo compLexo. Foi estudado, 

também, o comportamento eletroquímico das porfirinas 

polimetaladas na presença de dimetilsuLfóxido, o qual é um 

sequestrante de íons [Ru(edta)(H~ O)] . 

Na presença de oxigênio molecular, foi observada uma intensa 

onda catalítica no voltamograma cíclico da ferro porfirina 

polimetalada, sendo a mesma quase coincidente com o potencial de 

redução do íon ferro. O comportamento eletroquímico é consistente 

com a redução do dioxigênio à água. Esta reação é auxiliada pelas 

quatro complexos de rutênio periféricos, os quais agem como fonte 

de elétrons, melhorando a eficiência catalitica por meio de 

interações supramoleculares. 
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~tb~.2. i s __ -ªD..fLP ~2Jt~_..ti.~~-.P.J_ N e w .J:9~ m e t !lli~_.º_.f..º-!'.J1..b..l.t i n 2.. . 

K o i tLJ! r a k .LJ.1H_1..~g.I:_t a t i o n ~ b s t r a c t s )_ 

Metalloporphyrins containing peripheral meta l complexes 

attached to the macrocyclic ring can e xhibit an interesting 

supra mo l ecular chemistry , modeling , for instance, photosynthetic 

syst ems in their abi li ty to undergo intramolecular photocatalyzed 

electron transferj and cytochrome-c o xi dase , by acting as 

multielectron redox catalysts in the reduction of mo l ecu l ar 

o xy gen. In view of its relevance l we have investigated a new 

seri es o f polynuclear porphyrins derived from meso- tetr a C4-

pyridy l )porphyrin , [4 - TPyP], by Lu mp l e x ing the py r idine resi dues 

with ruth enium-ammines a r ruthenium-EDTR íons. 

Typical species , containing three pen t aammineru theniu m (I!!) 

ar four EDT ~ -ruth eniumCI!I) ions attached to the porphyrin , wera 

isol ated and charac terized based on spectroscopic and 

e l ectrochemical techniques. The electronic spectra e xhibited the 

char act e ristic Soret , alpha an d beta bands in the visible regian. 

In the reduced species a new band, consistent with a RuCI!)-tQ

pyri dine charge transfer tr ans ition , was detected in t he 440-470 

nm regi on. Cyclic voltammetry measurements provided direct 

evidence of the attached ruthenium ions, disp l aying reversible 

waves, slightly shifted to less cathodic potentia ls with respect 

to the non -c oordinated species. The electrochemica l behaviour was 

a l so i nves ti gated in the presence of dimethyl sulfo xid e , wich is 

a scavenger for Ru zZC edta)(H~ O) complexo 

In th e presence of dio xy gen , a strong catalytic wave was 

observ ed for the poLymetalLated iron-porphyrin , almost coinciding 

with the e l ectrochemical wave for the iron centre. The 

electrochemical behaviour was consistent with the reduction af 

dioxy gen to water, at the iron-porphyrin centre. The process is 

assisted by the four r utheniumCII) ions wh ich act as a source af 

e l ec tro ns , i mp rav ing the catalytic efficiency by means af the 

supra mo l ecu l ar interactions . 
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I - INTRO DUÇ~O 

~ química dos compostos macroc i clicos sintéticos ~ vem 

apresentando um grande desenvolvimento nos últimos anos , em 

virtud e do interesse despertado pelas áreas de catálise, 

oioinor gânica e de energia. Nesse particular as porfirinas e 

meta l oporfirinas tem sido intensamente investigadas por sua 

rel ação direta com o grupo prostético naturaL em inúmeras 

he moprote ín as, como a hemoglobina e os citocromos. 

1.1- PORF1R1N~5 E MET~LOPORFIRIN~5 

~ natureza é a fonte mais rica de porfirinas. Uma das 

primeiras a ser isolada foi a hemato porfirina , inicialmente 

conhecida como cruentina, obtida por meio do tratamento do 

sangue com ácido. Utilizando um método mais ameno , como o 

método de extração em acetona ácida ~· obtém-se a hemina e a 

apohemoglobina. Promovendo-se a demetaLação desta, em 

condições adequadas, é possivel se obter protoporfirina IX 

( f i g. 1). 

o preparo de porfirinas por vias totaLmente sintéticas 

não é um trabalho muito simples, exigindo um conhecimento 

aprofundado da química dos pirróis e um processo laborioso 

de purificação. 

forma l de í do para 

Rothemund 3 foi pioneiro no uso de pirroL e 

síntese de porfina e mesoporfirinas. 
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reaç~o foi conduzida em condições anaeróbicas, em tubo 

selado, utilizando metanol como solvente e uma pequena 

Quantidade de piridina. O rendimento foi de 0,021\. 

Posteriormente~·~, sintetizou mais de 25 porfirinas meso-

substituidas por grupos alifáticos e aromáticos. Este método 

é ainda hoje utilizado, com algumas modificações, para 

síntese de porfirinas meso-substituídas. 

o primeiro a estudar o mecanismo da reaç~o de Rothemund 

foi Badger .... ~s etapas mostradas abaixo ilustram o modeLo 

Que é atualmente aceito para explicar a formação do ane l 

porfirínico (fig. 2). 

o 
H 

o 
I 

+ R-C-H - R 

C}-J-H + HaO N _ 

H 

R H 
R R ' 

O-~-- + O-~-X --. 
H H H À 

H 

1 
R H R H 

..... + 

R 
H 

+ 
R 

X 

R 

XH • 

Fig. 2:Mecanismo da reação de cicLização 
do aneL porfirínico 

H-



7 

Nesse mecanismo, um íon carbônio é formado por meio da 

condensação do aldeído à posição (l do pirrol, com 

concomitante formação de água. Este íon carbônio ataca a 

posição (l de outra molécula de pirrol e, assim 

sucessivamente até o fechamento do anel. Esta reação pode 

levar a subprodutos tais como os polipirróis e 

tetrapirrilcarbinóis, os quais podem estar presentes em 

vários estados de oxidação: porfirinogênio, clorins, florins 

e outros tetrapirróis cíclicos reduzidos (fig. 3), Os 

florins podem sofrer rearranjo levando à formação de clorins 

ou serem oxidados às porfirinas correspondentes. 

PORflRINA PORFIRI NOGENIO 

CLORIN fLORIN 

Fig. 3: estruturas da porfirina, porfirinogênio , 
clorin e florin. 
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~dLe 7-14 e colaboradores r eaLizaram vários es tud os , por 

meio dos quais foram determinados uma série de fatores que 

infLu en ci am no processo de condensação do pirro L com 

benz a Ld e íd o , para formação de meso-tetrafeniLporf iri na 

(TPP). Por e xemp Lo: 

a) ~gua é f ormada rapidamente como um produto de reação; 

b) Um o xid ante é requerido. Este pode ser o oxigênio 

molecular , presente em quantidade suficiente no a r, 

de mo do que se torna desnecessário a adição de quaLque r 

outro agente o xid ante ao meio reacionaL; 

c) ~ reação se processa segundo l ei de ve l ocidade de ordem 

zero dur an t e 2 a 7S ~ do tempo de reação; 

d) ~ re ação não é catalisada por superfíc i e; 

e) Sã o for ma d as no início da reação espécies que possuem 

absorção má xi ma em torno de 480 nm. Estes são os i nter

mediários qu e conduzem à formação da porfirina; 

f) O produto es t á , in v ar i ave Lmente , contaminado com cLorin; 

g) Não ocorre reação na ausência de ácidos , em condições 

anaeróbicasi 

h) ~ veLocid ade e r end i mento , geraLmente, decrescem na pre 

senç a d e í ons metáLicos; 

i) Rendi mento de 3S a 4 0~ podem ser obtidos quando o soLven 

te é ác i do acético , mas o processo de purifica çã o se tor

na mu ito mais difíciL. 
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reações que utiLiza m benzaLdeídos substituídos 

apresentam as mesmas características gerais acima, contudo 

efeitos estéricos e eletrônicos podem atuar durante o 

processo de condensação e cicLização do ane l . Se o 

na posição para não existirão substituinte estiver 

impedimentos estéricos, mas os efeitos eletrônicos poderão 

favorecer ou dificuLtar a reação, dependendo das 

características ativantes ou desativantes dos mesmos. Os 

substituintes em orto mostram efeitos mais pronunciados , 

principaLmente estéricos, 

carbonila. 

devido à proximidade ao grupo 

Recentemente, foi proposto por Lindsey et alli l .:5 uma 

rota a lt ernativa para a síntese de porfirinas, passando por 

um intermediário reduzido, o porfirinogênio (rota similar é 

seguida nos sistemas bioLógicos), que em seguida é oxidado à 

porfirina. R reação é cataLisada por ácidos de Lewis 

apresenta 

e 

inibida peLa presença de água. Este método a 

vantagem de utilizar condições muito mais brandas, 

possibilitando a síntese de porfirinas com substituintes 

reativ os. Rl ém disso, o rendimento é alto (cerca de 40\) e o 

processo de purificação é simples. 

Um aspecto extremamente interessante da química das 

porfirinas está relacionado com sua excepcional 

versatilidade e capacidade de coordenação. Rtualmente , a 

tabela periódica das metaloporfirinas 1ó • 17 se encontra quase 
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Po tratarmos	 da	 prepara0o	 de metaloporfirinas	 a partir

da	 base	 livre,	 temos	 de	 considerar	 o	 equilibrio	 de

protona0o/desprotona0o 20 - 21	existente.	 R	 porfirina e uma

substencia	 anfótera,	 pais	 existem
	

dois	 nitrogenios

protonados	 e	 dois	 livres	 na	 porfirina	 base	 livre.

basicidade	 das	 porfirinas pode	 ser influenciada	 pelos grupos

substituintes.	 Sem	 dbvida,	 uma	 das	 porfirinas	 menos basicas

sintetizadas
	 o	 cioreto	 de	 meso-tetrametil-2-

piridilporfina 22 .	 5eu	 comportamento	 se	 aeve	 principaimente

aos	 efeitos
	

esterico	 e	 eietrostetico	 provocados	 pela

presence de	 grupos	 metila	 e	 de quatro cargas	 positives nas

posigbes orto ao anel.

Um dos	 grandes	 problemas 17	com o	 qual	 nos	 deparamos

para	 promover	 a inser0o	 do	 metal	 e	 a	 grande	 diferenca	 de

solubilidade	 existente	 entre	 os reagentes.	 Invariavetmente,

as porfirinas	 s'5o	 solUveis	 em	 soiventes	 pouco	 polares,

enquanto os
	

sais	 o	 s"ao	 em	 solventes que	 possuem	 constantes

dieletricas	 elevadas.	 Esta	 dificuldade	 tem	 lido	 contornada

utilizando-se complexos	 razoavelmente	 sol6veis	 em	 soiventes

orgenicos como	 os	 acetatos,	 acetilacetonatos,	 caroonilas,

etc.	 Outra	 possibilidade e	 utilizer	 solventes	 tais	 como

ecido acetico,	 N,N'-dimetilformamida,	 fenol,	 ou	 outros que

dissolvem
	

sais	 puramente
	

inorgenicos	 e,	 tambem,	 as

porfirinas.
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Outro aspecto a ser considerado é o estado de oxidação 

do metaL. 

e l e v ada 

Em geraL, íons que apresentam reLação carga/raio 

são muito mais inertes, dificultando, 

consequentemente, a reação. Contudo íons possuindo número de 

coordenação menor que seis podem ser mais facilmente 

inseridos, mesmo que estes apresentem estados de oxidação 

re Lativamente R estabilidade intrínseca da 

porfirina também deve ser levada em consideração, pois 

sempre há o risco de decomposição e de reações paraleLas 

i ndesejáveis 2~.2 6. 

Rtua l mente, quase todas as técnicas espectroscópicas 27 

já foram uti l izadas no estudo das porfirinas. Mas dentre 

e Las a espectroscopia eletrônica é a técnica mais 

rot i neiramente empregada, por exempLo, no acompanhamento de 

r eações de metaLação/desmeta l ação, cinética de transferência 

de e l étrons e identificação das porfirinas. Neste tópico, 

t en t aremos desenvolver o tema de modo que o leitor tenha uma 

visão globaL de como são os espectros eletrônicos das 

porfirinas e metaLoporfirinas. Em capítulos posteriores 

desenvo Lveremos o tema com mais detaLhes. 

Rs bandas observadas nos espectros das porfirinas são 

devido às transições do tipo u ---) u· do aneL. Estas podem 

ser parciaL ou totaLmente permitidas e são caracterizadas 

por e Levadas absortividades molares (10 ~'" a 
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Estas bandas encobrem as transições do tipo d-d e as 

transições de transferência de carga metal-Ligante presentes 

nas metaLoporfirinas (fig. 4). 
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Fig. 4: Espectros eletrônicos da hemato porfirina e 

ferro(II) hematoporfirina em piridina 

Porfinas possuindo substituintes nos carbonos 

pirróLicos podem ou não apresentar alterações no espectro, 

dependendo do grau de interação (principalmente com a nuvem 

TT) entre os orbitais dos substituintes e do aneL, e devido 

às alterações na simetria do núcLeo aromático da moLécuLa. 

I=lssim , porfirinas alquil substituidas possuem espectros 

semelhantes, enquanto porfirinas contendo grupos TT doadores 
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ou receptores, por exemplo carbonilas, diretamente ligadas 

ao anel apresentam perfis de espectros bem distintos 

daqueles. 

~s porfinas meso-substituídas tem como protótipo o TPP. 

Substituintes no aneL aLteram pouco o 

espectro, a menos que estejam em posição orto 11 . Acredita - se 

que a nuvem n do benzeno interaja pouco com a nuvem n da 

porfírina, por estarem dispostas em pLanos diferentes, em 

consequência dos impedimentos estéricos existentes. 

Mudanças drásticas no padrão dos espectros eLetrônicos 

são observadas quando o núcleo de conjugação se modifica, 

como no caso das tetrabenzoporfirinas 27 - 29 , 

tetraazaporfirinas, ftalocianinas e em derivados 

porfir í nicos reduzidos , como os cLorins, bacteriocLorins J 

f Lorins, etc. o mesmo ocorre em agregados cofaciais de 

meta l oporfirinas Ligadas por ponte ou através do metaL , 

devido às interações entre as nuvens n dos anéis adjacentes. 

~s metaloporfirinas podem ser classificadas, dependendo 

do í on metá Lico p~esente, em reguLares ou irreguLares 27 . ~s 

meta l oporfirinas podem ser subdivididas em duas cLasses: 

hipso e hiper. ~s hipsoporfirinas apresentam espectros de 

absorção semelhante às porfirinas reguLares (banda Soret em 

t orno de 415 nm mais duas bandas entre 500 e 650 nm, de 

menor intensidade), mas com todas as bandas deslocadas para 
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comprimentos de onda menores. Estes íons pertencem aos 

grupos VIII e 18 possuindo configuração eletrônica d 6 -d 9
• Já 

nos espectros dos íons do tipo hiper , observam-se bandas 

adicionais na região do visível e uLtravioLeta próximo 

(band as TC). 

Hips oporfirinas de maior interesse são aquelas que 

contém ferro. 

complexos são, 

o comportamento espectroscópico destes 

contudo, dependentes dos ligantes axiais. 

Lig antes de campo forte originam complexos de baixo spin e 

hipso, enq u anto os Ligantes de campo fraco geram compLexos 

de a lto spin e hiper. 

1.2- PORF1R1N~S EM S1STEM~S B10L~GI[OS 

~s porfirinas e seus derivados estão presentes em todos 

os organismos superiores, nos quais desempenham funções 

diversas. São os sítios ativos, por exemplo, na hemogLobina 

e miog l obina (transportadores de oxigênio), cataLase e 

peroxidase (cataLisam a decomposição do peróxido de 

hidro gên io gerado no organismo) , citocromos (transportadores 

de e létrons), citocromo P-450 (monoo x igenase), nos sistemas 

fotossi ntéticos Cfotosensitizador), etc. Neste tópico serão 

apresentados a l guns aspectos sobre as funções das porfirinas 

nos siste mas biológicos. 
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I.2a- HEMOGLOBIN R 

Uma das biomoléculas mais intensamente estudadas e 

conhecidas é a hemog l obina 2.30-3~. Nos animais superiores 

apresenta-se como um tetrâmero constituído de dois tipos de 

subunidades Q e p. Cada subunidade é constituida por uma 

parte protéica denominada globina e um grupo prostético 

denomin ado heme CferroCII) protoporfirina IX ). R quinta 

posiç~o de coordenação (axial) do ferro é ocupada por uma 

molécula de imidazol, de um resíduo de histidina , denominada 

proximal, estando a sexta posição axia l disponíve l para 

li gar mo lécuL as pequenas tais como Da e CO. 

O g ru po heme es tá protegido dentro de uma cavidade 

hidrofóbic a. Esta dificu l ta a apro x imação de molécu l as de 

água, que 

do me t a l, 

ao se coordenar ao ferro aumenta o poder redutor 

catalisand o o processo de oxidação do heme. 

forma oxid ada d a hemoglobina é denominada metahemoglobina . 

Esta espécie não transporta oxigênio, podendo se r regenerado 

ou metabo liz ado pelo organismo. 

hemoglobina ap resenta várias ca r acteríst ic as 

inter essan t es, tais como o efeito Bohr, mas sem dúvida o 

que mais nos cham a a atenção é o fenômeno do cooperativismo. 

Este fenômeno reflete um estágio avançado de evoLução 

molecular , no sentido de ma ximizar a eficiência funcional da 
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biomolécula. Dois modelos básicos tem sido propostos para 

tent ar e xpli car esta propriedade da hemoglobina: os modelos 

sequ encia l 3~ e simétric0 36 • 

~tua l mente e xis tem evidências que favorecem o modelo 

sequencia l, de Monod. ~ mais re l evante é a do "mecan i smo do 

gatilho ", sugerido por Perutz et a lli 37 - 39 , segundo o qual a 

energia de formação das Ligações é armazenada na for ma de 

tensões, distribuidas peLa molécu l a. Uma parte desta energia 

estaria acumu l ada no grupo heme, na forma de uma tensão 

(d eslocamento do meta l pa r a fora do p l ano da porfi rin a ), o 

qual diminui a afinidade do mesmo pelo l igante . Contudo, a 

coord enação de uma molécula de O ~ a lt era o estado de spin do 

ferro (alto spin para baixo spin) e, concomitantemente , há 

um des l ocamento do metal, de cerca de 0 , 6 ~ , fic ando 

coplanar ao aneL. Este movimento se propaga às demais 

subunidades através das cadeias protéicas , 

mudança conformacional. 

provocando a 

Os mo del os de tr anspor tadores de oxigênio 40 utilizando 

ferro porfirinas foram e xt ensamen t e es tudados . Cont udo, a 

maiori a dos compostos sintetizados inicialmente eram 

rapid amen t e i nativados , devido a oxidação do ferro pelo 

oxigêni o. O mecanismo de oxidação envolve a formação de um 

dímero ~-peroxo. Para evitar a formação deste intermediário 

foram sintetizadas várias porfirínas tendo uma ou ambas as 

faces protegidas por cadeias de hidrocarbonetos ("picket 
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etc). Fora m 

sintetizadas, também, ferro porfirinas contendo um grupo 

imidazol ou outras bases a romáticas li gado a xialmente4~.46 

numa face, e tendo cadeias de hidrocarbonetos formando uma 

cavidade hidrofóbic a 47 , de modo a mimetizar a estrutura das 

molécu l as biológicas. Estes úLtimos ligam oxigênio 

reversiv e l mente. 

I.2b- CITOCROMOS 

Os citocromos 48 são he meproteinas que participam das 

etapas finais do processo de respiração celular, e s'ão 

responsáveis pelo transporte de eLétrons 49 . Durante este 

processo há liber ação de energia , que é armazenada na forma 

de Li gações de fosf ato (~TP). O processo de transferência de 

elétrons é g r adual, e ocorre através de uma cadeia de 

citocromos que possuem potenciais redox crescentes. 

~ cap acidade dos citocromos de transportar eLétrons é 

conf erida pela presença do í on ferro, que osciLa entre os 

~ grande fai x a de estados de oxidação (11) e (III). 

potenciais r edo x ab r angida por estas mo lécula é uma 

consequênci a das características do ambiente em que se 

encontra inserido o grupo heme e dos li gantes axiais 

coordenados ao metal. Por e xemp l o , no citocromo c o heme 

está li gado covale~temente ã dois resíduos de cisteina e as 
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posições a xiai s são ocupadas por resíduos de histidina e 

metionina. Em condições fisiológicas, o citocromo c é 

reduzido pelo citocromo C 1 

oxidase. 

e oxidado pelo citocromo c 

o citocromo c oxidase ou aa 3 é a última enzima da 

cadeia respiratória, sendo responsáveL peLa redução do 

oxigênio mo lecul ar. Esta biomolécula contém quatro sítios 

íons Fe 2 + e dois íons Cu+. o metálicos, ou 

citocro mo c 

seja , dois 

oxid ase é a única capaz de transferir 

rapid amen t e quatro elétrons, reduzindo o oxigênio a água. 

I.2c- CITOCROMO P-450 

o citocromo P-450 é uma hemeproteína no qual o íon 

ferro da protoporfirina IX está coordenado ao grupo tioLato 

de um resíduo de cisteína. O ferro, no estado de repouso 

encontra-se hexacoordenado e no estado de bai xo spin, sendo 

coplanar à porfirina. 

Diferentemente dos demais citocromos, o citocromo P-450 

não é simplesmente um transportador de elétrons, mas 

concomitantemente age como cataLisador, por exempLo, nas 

reações de epo xid ação e hidroxilação (monooxigenase) de 

substâncias xenobióticas 50 - 5 2 . ~ hidroxilação de compostos 

tóxicos liposoLúv eis , tais como o benzeno, é uma etapa 
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import ante no processo de excreç~o do mesmo. No entanto , em 

alguns c a sos l o produto du metabolização de substâncias 

tó x icas promovida pel o citocro mo P-450 pode resuLtar num 

comp osto ainda ma is nocivo, 

câncer , por e xempLo . 

este podendo vir a provocar o 

o o xi gênio molecu l ar é utilizado por estas biomolécuLas 

para promover as reações de oxigenaç~o. ~ molécuLa de O2 

possui uma força de ligação bastante eLevada, sendo uma 

mo lécul a reLativamente estável. ~ baixa reatividade do 

o xi gênio se deve à instabilidade do íon superoxo, resuLtante 

da r edução monoe l etrônica do oxigênio molecular. 

o citocromo P-4S0 , contudo , 

reativa. 

ativa esta moLécula 

torn ando - a e x tremamente ~pesar dos intensos 

esforços dispend i dos na tentativa de se desvendar o 

mecanismo de ativaç~o , somente as etapas iniciais est~o 

tot a l mente esclarecidas . o mecanismo da etapa de 

tr ansferência do á t omo de oxigênio para o substrato continua 

obscuro. 

~baixo são descritas as etapas do mecanismo de ação do 

citocr omo P-450, atua l mente mais aceito. 

- Ligação do substrato à parte protéica do citocromo , num 

sítio p r óx imo ao grupo 

do ferroC!Il) 

heme , que provoca mudança no estado 

(baixo spin ---) alto spin) . ~lém de spin 

disso a li gação do substrato provoca a saída do sexto 
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l igante. Em consequência, o íon ferro sai para fora do plano 

do anel formando um complexo de estrutura piramidal, tendo 

como quinto 

cisteinaj 

ligante o grupo tiolato de um resíduo de 

- Redução do ferro. O íon ferro(11) mantém o mesmo estado de 

spin e a mesma estruturaj 

- Coordenação da molécula de O ~ . 

p l ano do anelj 

o lon ferro retorna ao 

- Transferência de mais um elétron, formando, provavelmente, 

um peroxocomplexo. Mudança no estado de spinj 

- Eliminação de H2 0 e formação do intermediário ferrilaj 

Transferência do átomo de oxigênio para o substrato 

f ormando o produto. 

- ELiminação do produto e regeneração do citocromo P-450 no 

seu estado de repouso. 

1.3- PORF1R1N~S EM S1STEM~S FOTOELETROQUIM1COS 

Fontes aLternativas de energia vem sendo intensamente 

estudadas, principalmente após a crise do petróleo. 

energia solar 

e inesgo t ável. 

é a opção mais atrativa por ser barata , limpa 

~tuaLmente já se encontram disponíveis 

células fotovoltaicas para conversão de energia 

eletromagnética em energia elétrica, utilizando 

principalmente semicondutores à base de silício. 



R viabilidade da utilizaç~o da energia 

fotodecomposição da água e outros substratos, 

reversíveis, tem sido 

22 

solar para 

em células 

investigada. foto eletroquímicas 

Complexos metálicos tais como Ru(11)CbipY) 3, ftalocianinas 

e meta l oporfirinas ~3-~~ tem sido utilizados como 

fotosen sitizadores po r_- apre sentarem intensas bandas de 

absorç'ão na regi'ão do visível e formarem espécies 

fotoex citadas com potenciais redox e tempos 

adeq u adas. 

de meia vida 

Rs células fotoeletroquímicas desenvo lvi das 

momento são ineficientes, principa l mente , devido à 

até o 

rápida 

reco mbinação dos intermediários gerados após a transferência 

de elétrons. Para aumentar a eficiência do processo de 

sendo desenvoLvi dos sistemas nos separ ação de c argas estão 

quais a rec ombinação é inibida por meio de interações 

eLetrostáticasS 6 ou pela introdução de uma barreira fí sica , 

como nos sistemas utilizando micelas e vesículas. 

1.4- CRRRCTERIST1CRS GERRIS DOS METRIS DE TRRNSIÇ~O 

Desde os primórdios da química de comp l e xo s observou-se 

que os li gantes apresentam caráter básico e o meta l caráter 

ácido. Rssim, f o r am feitas tentativas no sentido de e xpLicar 

a for mação e estabi li dade dos compLexos segundo a teoria de 

ácidos e bases de Lewis. No entanto, as l igações químicas 
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nos complexos não são determinados somente por fatores 

e l etrostáticos e pelas interações u, mas também pelas 

interações entre os orbitais u. 

Uma abordagem que tem se mostrado extremamente útil foi 

s ugerida por Chatt, ~hrland e Davies 5 ? e posteriormente por 

Pearson SS • S 9 , segundo a quaL as espécies são classificadas 

de acordo com a natureza das ligações. ~s bases que 

apresentam grande afinidade pelo próton e baixa 

po l arizabilidade foram classificadas como duras, e como 

mo l es aquelas que possuem comportamento inverso. Observou

se , também, que metais duros preferem ligantes duros e vice

versa, ou seja, os complexos pertencentes ao primeiro grupo 

formam Ligações essencialmente eletrostáticas, 

l igações de caráter covalente. 

e os moles 

Um ponto de grande interesse refere-se à importância 

das Ligações u para a estabiLização do compLexo. Ions 

metá l icos que possuem elétrons du podem interagir com os 

orbitais UM do ligante de simetria e energia adequadas, 

aumentando a estabiLidade do compLexo. Este fenômeno foi 

inic i a l mente descrito por Pauling 60 e denominado 

bonding". 

"back 
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I.4a- COMPLEXOS DE PENT~~MINRUTêNIO 

Os complexos de hexaaminrutênioCIII/II) são inertes com 

respeito à substituição em meio neutro ou levemente ácido. ~ 

energia de estabiLização de campo Ligante destes compLexos 

(EECC do [Ru(NH3)~)+21 27.100 em-l i é maior que do 

dois complexos tipicamente 

inertes) é resp onsáve l pela bai x a reatividade destes 

compLexos 61 • Contudo a reação de substituição é catalisada 

pelo íon H+ , em meio ácido. 

~pesar da química dos complexos de pentaaminrutênio 

ter tido um grande impuLso com a publicação dos trabaLhos de 

Endicott e Taube~2.~3 em 1962 1 foi somente em 1968 que Taube 

e Ford~4 propuseram a existência de interação tipo "b ack 

bonding" em complexos de pentaaminrutênioCIIl com lig antes 

insaturados N-heterocícLicos tais como a piridina, pirazinas 

e seus correlatos. 

Foi observado que a basicidade da pirazina ligada ao 

[Ru~~(NH3)~)2+ é muito maior que a do Ligante Livre. ~Lém 

disso , o espectro de absorção apresenta uma banda intensa e 

Larga na região entre 400 e 550 nm. Foi constatado , ainda , 

que a energia de transição~l e o potencial 

complexo são dependentes I no caso das piridinas 

substituídas , do grupo ligado ao anel. Substituintes com 
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carácter aceptor provocam um des l ocamento batocrômico da 

banda TC e um aumento na absortividade e no potencial redo x 

do compLexo. 

Em 1965, ~ ll en e Senoff 67 isoLaram e caracterizaram o 

primeiro compLexo com uma molécu La até então considerada 

inerte, o n itro gênio mo l ec ul ar , demonstrando a importância 

das int erações de retrodoaç~o na estabiLizaç~o das Ligaç5es 

me t aL- li gante. Foi constatado que a estabi lid ade da ligação 

com dinitr ogênio e outros ligantes ácidos e de caráter rr 

como o monó xido de carbono, depende da natureza e do estado 

de oxidação do metaL 68 e da natureza dos demais Li gantes 

coorden ados ao me t a L. Ligantes que apresentam forte caráter 

doador cr estabiLizam o compLexo ao passo que a co ordenaç~o 

de Lig an tes receptores TT torna a Li gação instá ve L, pois 

estes di minu em a densidade e l etrônica do meta L, reduzindo a 

capacid ade retrodoadora do mesmo . 

o compLexo de [Ru rrr (NH3) ~]3+ pode ser considerado um 

receptor cr f orte e doador Tr fraco, devido à reLaç~o 

carga/raio r e La tiv amente e Levada e a presença de um orbital 

se mipr eenchido , comportando-se como um meta l 

essenci a Lment e duro. o complexo 

Lado} ainda apresenta uma forte interação de 

retrodoaçã 06S • 69 (c a r áte r mo l e) , pois os orbitais d neste 

metaL são mais voLumosos} estando os e l étrons mais 

disponíveis pa r a i nteragir com os orbitais Tr M do li gante . O 
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pentaaminrutênio(III) forma compLexos estáveis com ligantes 

contendo grupos básicos como as aminas , tiolatos e 

hidroxilas. No caso dos tiolatos e de outros ligantes 

contendo orbitais n de baixa energia como os tiocianatos e 

iodetos , pode-se observar o aparecimento de uma banda na 

região do visível , que desaparece quando o comp l exo é 

reduzido e o orbital dn de menor energia é preenchido. 

Em 1969, Creutz e Taube 70 sintetizaram um compLexo 

bi metálico de pentaaminrutênioCII) e pirazina. O complexo 

o xi dado (111/111) não apresenta bandas na 

mas quando reduzido CII/II) adquire 

região do visíveL, 

cor devido ao 

apa r ecimento de uma intensa banda em 565 nm. o complexo 

semi o xi dado CIII/II), contudo apresenta além da banda no 

vi sível uma banda adicional na região do infravermelho 

p r ó x imo C1 570 nm), que foi atribuída à transição 

in t ervalência, ou seja , transferência eletrônica entre os 

dois centros metá l icos. Contudo, pelo princípio de Franck-

Condon , para que ocorra uma tranferência eLetrônica entre 

d uas espécies idênticas, exceto pelo seu estado de oxidação , 

as duas espécies tem de adequar seus volumes , de modo a não 

in f ri ngirem a primeira lei da termodinâmica. Sugeriu-sei 

então , que a energia de transição, da referida banda, fosse 

e x a t amente àquela necessária para vencer 

F ranc k- Condon. 

a barreira de 
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o complexo de Creutz-Taube despertou o interesse dos 

pesquisadores no sentido de se determinar os fatores que 

controlam os processos de transferência de elétrons entre os 

centros metálicos 71 - 72 . Certamente os dois complexos de 

rutênio deveriam interagir por meio da molécula ponte de 

pirazina para que houvesse a passagem de elétrons . Mas qu~o 

fort e é esta interação? Drago-Hendrickson et aLl i 73 

sug er ir am que os e l étrons est~o localizados nos í ons 

metá Lic os do compLexo, existindo uma barreira de potencial 

relativamente elevada entre a pirazina e o compLexo de 

rutênioCIII). ~pesar disso , tem sido constatado por diversas 

técnic as, que e xist e um grau de recobrimento suficiente para 

garantir uma acop l amento forte entre os íons Cclasse 11 de 

Robin e Day74). 

I.4b- COMPLEXOS DE CETILENODI~MIN~TETR~~CET~TO)RUTEN~TO 

~o contrário dos complexos de pentaaminrutênioCIII), os 

compLexos de (etiLenodiaminatetraacetato)rutenatoCIII) são 

cinétic amente muito lábeis7~.76, apresentando constantes de 

velocid ade de formaç~o, a partir do aquo comp l exo , até 10 

ordens de grandeza superiores aos dos respectivos complexos 

de pentaaminrutênio(II). 

O et iL enodiaminatetraacetato pode se coordenar a um 

metaL utiLizando os quatro grupos acetato e os dois 

nitrogênios da diamin a ou utilizando um número menor de 
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s í tios 76 . No caso do compLexo de rutênioCIII) verificou-se 

que o ed t a age c omo um Li gante pentadentado 75 , e x istin do um 

sítio livr e pa r a coo r dena ç ão de um ou tro Ligante , como no 

caso do pentaaminrutênio . 

Em 1979 Creutz e Matsubara 7~ pubLicaram os resuLtados 

de um ampLo estudo sobre as propriedades e reatividade do 

[RuCedta)CH 2 0)) - . Verificou-se que o perfil do espectro 

e Letrônico, na região do visíveL, e os potenciais redox dos 

complexos de RuCedta) apresentam um comportamento semelhante 

ao observado em complexos similares de pentaaminrutênio. 

Contudo a reatividade do [RuCedta)(H a O)) - é muito maior que 

ou do 

de estabi l ização do campo cristalino decrescer na seguinte 

ordem: 

Ficou, portanto, levantada a questão de quais seriam as 

causas da labilização do compLexo com edta ? 

Diferentemente dos complexos de rutênio com aminas o 

[RuCedta)(H a O)) - reage com um ligante CL) por meio de um 

mecanismo associativo, onde existe um grau considerável de 

formação da ligação Ru-L no complexo ativado. Isto pode ser 

observado peLa dependência da velocidade de substituição em 

re l ação à estabilidade do produto da reação, ou seja, quanto 

mais estáveL for o produto menor será a energia de ativação 

e maior será a velocidade de substituição da água 75 . ~lém 



29 

disso, foram determinadas, em recentes estudos , os 

parâmetros de ativaç~0 77 para substituiç~o da égua por SCN -

e N3 - em pH=5 (22 <= 6 H .... <= 37 kJ.mol - i , -105 <= 6 5 .... c= 

-99 J.K -1 . mol - i e -12 <= 6 V** (= -7 cm 3 .moL -1 ), que reforçam 

as ev idê nci as que favorecem um mecanismo associativo. 

R protonação do grupo acetato Livre (p K~=2,37) provoca 

uma g r ande diminuição na reatividade, assim como a 

despr o ton ação da água (pK ~=7,63 ) coordenada. R faixa de pH 

onde o complexo é mais reativo encontra-se entre 4 e 6, 

justamente na 

efetuados com 

(substituição de 

faixa onde p r edomina a espécie 

Os resuLtados dos estudos cinéticos 

aquocompLexos de 

um dos grupos 

derivados 

acetato por 

de edta 

um grupo 

aLquila), indicam que o par acetato/água é aque Le que 

confere a maior reatividade ao compLexo 76 . Rs constantes de 

velocid ade diminuem cerca de 4 ordens de grandeza quando se 

substitui o g rup o acetato por um grupo etiLa, por e xe mplo . 

Se considerarmos que a estabi l idade da li gação e o 

mecanismo são semelhantes nos complexos de edta e seus 

derivados, temos que considerar algum tipo de interação 

entre a égua e o grupo acetato para e xplicar tal fenômeno. 

Cr eutz ?5 sugeriu a e xi stência de uma tensão na li gação Ru-

OH 2 , provoc ada pe La Ligação de hidrogênio entre o o xigê nio 

do c arbo xil a t o li vre e o hidrogênio da água, que ocasionaria 
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uma distorção e o aparecimento de uma região desimpedida 

estericamente numa das faces do octaedro. o grupo acetato 

serviria, assim, como uma alavanca que au xiliari a a saida da 

água, deformando a molécula e 

semelhant e ao comp l exo ativado. 

tornando-o estruturaLmente 
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11- OBJE TIVOS 

Os comp l e xos macrocíclicos, como as metaloporfirinas , 

t em si do intensamente estudados como cata l isadores , 

princi pa Lmente como fotosensitizadores ~3-~6 e como 

e Le tr oc a t aLisadores 78 • 79 para reduç'ão do O;;?, devido às 

s i mil a r idades daque l as mo l écu l as com as c l orofiLas e com o s 

s íti os at iv os de enzimas, tais como a citocromo-c oxidase . 

Kuwana et alli 80 - a4 estudaram e x tensivamente as f erro e 

cob a Lt o po r f iri nas 

cat a lis adores redo x . 

soLúveis 

Col l man 

em 

e t 

meio 

alli e~ 

aquoso como 

sin t etizaram 

me t a l opo rfir inas cofaciais capazes de reduzir ef i c i en t emente 

o x i gên i o mo l ecular 86 à água . Neste modelo, a mo l écu l a de 

oxi gên i o coordena - se aos dois sítios metá l icos 

por fi rina cofacial, sendo, ent'ão, reduzido pelos 

p r o v QJ1 Le n t e s dos . í on s de c o b a l to C I I ) • 

da coba l to 

elétrons 

J:I eficiência das porfirinas e ftalocianinas como 

fot ose nsitizadores em sistemas fotoeletroqu í micos é baixa , 

p ri nci pa l mente devido à ineficiência do processo de 

separação de cargas. Hendrickson et alli e7 e posteriormente 

Br ui ce et a ll i se sin t etizaram porfirinas contendo mo l écu l as 

de fe rr oceno ligados às posições meso da porfina, 
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respectivamente, visando obter uma meLhor separação de 

cargas, por meio da transferência do eLétron para uma das 

mo lécul as de ferroceno periféricos. 

Mclendon et aLLi S9 sintetizaram uma porfirina derivada 

da meso-trito l iLCpiridil)porfina com um íon de 

pentaaminrutênio. Os estudos utiLizando "flash fotóLise" 

mostraram qu e a transferência de elétrons fotoinduzida, da 

porfina para o compLexo de ru t ê ni o é eficiente, mas a 

velocidade de recombinação também é rápida. I=Ipesar dos 

complexos metálicos sere m uma opção viável como receptores 

de elétrons, em geraL , as qui nonas 90 tem sido utiLizadas 

para tal finalidade. 

Moléculas que contém uma ou mais moLéculas Ligadas 

podem covaLentemente como aquelas citadas acima, 

apresentar efeitos supramoleculares 9 1 • Estes se caracterizam 

por uma i nteração cooperativa entre os constituintes das 

supermolécuLas, de modo a au mentar a eficiência funcional, 

co mo se observa e m siste ma s bioLógicos. 

Os complexos 

ap res entam afinidade por piridinas 

[Ru I I1 ( edta)(H 2 0)] 

substituidas64. 7~, 

formando compLexos estáveis e solúveis em meio aquoso. Por 

outro l ado, a 4-TPyP92 possui quatro nitrogênios piridínicos 

que podem ser utilizados para coordenar complexos metá l icos . 

~s características apresentadas acima mostraram-se propícias 
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para a síntese de porfirinas polinucleares, contendo vários 

sítios metálicos periféricos, passíveis de sofrerem reações 

redox reversivelmente, além de um sítio fotoquimica e 

eletroquimicamente ativo. 

Ne~ta tese visamos, principalmente, desenvolver os 

métodos de síntese e caracterização de porfirinas 

polinucleares derivadas da meso-5;10,15,20-tetra(4-

piridil)porfina e íons de pentaaminrutênio 

(etilenodiaminatetraacetato)rutenato (fig. 5). 

C=L,· (.6T/O 

o 

~14. 
lvlLJ 

Fig. 5: {~-meso-[tetra(4-piridil)porfina]ferro-tetrakis 

(etilenodiaminatetraacetato)rutenato(lll)} 

ou 
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111- PREP~R~Ç~O E PUR1F1C~Ç~0 DOS COMPOSTOS 

Hexaf bJorofosfato de amônio C~ldrich, 95 

apresentando coloração marrom foi dissolvido num voLume 

mínimo de água e filtrado num funil de placa sinterizada 

média. Foi removida desta forma a maior parte da substância 

marron que contaminava o produto e que ficou em suspensâo . 

~o filtrado foi adicionada mistura de éter etílico/acetona 

CLabsynth P~) 20:1 até a formação de flocos esverdeados e/ou 

esbranquiçados. Estes foram removidos por filtração. O 

filtrado foi concentrado utilizando-se o evaporador 

rotatório até uma relação de sólido/solução de cerca de 

5:1. Esta mistura foi filtrada obtendo-se um sólido branco e 

bem cristalizado que foi lavado com a mistura éter/acetona. 

O rendimento é de cerca de 90 \. 

111.2- SINTESE DO 4-TPyP92 

4 O + 4N©-< _E_t_c:_
O
_

H
_ ....... 4-TPYP + 4 H10 

H 
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700 mL de ácido propiônico CRiedel-de-Haen P~) e 15,0 

ml de p-piridilcarboxaldeido (~ldrich P~), recém destilado a 

vácuo, foram transferidos para um balão de 1000 mL. Esta 

solução foi mantida sob agitação branda e aquecida até cerca 

de 50 °C. Foi adicionado em seguida, gota a gota, 12,5 mL de 

pirrol (Rldrich PR) recém destilado a vácuo e diluído em 

i gual volume de ácido propiônico. ~ mistura reacional 

adquiriu inicialmente coloração amarela que foi se tornando 

gradativamente mais avermelhada. R mistura foi deixada em 

refluxo durante 30 minutos e em seguida quase todo o 

solvente foi removido no ev aporador rotatório a pressão 

reduzida, restando no fundo do balão uma massa viscosa e 

escura. Esta foi Lavada com mistura de etanoL CMerck)/N,N-

DMF (Merck) 1 :1 e filtrada. No fiLtro ficou retido grande 

quantidade de um sóLido púrpura briLhante que foi lavado com 

a mistura etanol/DMF até o filtrado se tornar incolor. 

Finalmente o sólido foi Lavado com éter etíLico CReagen P~) 

e deixado 

(20%). O 

num dessecador sob vácuo. Foram obtidos 4,8 9 

espectro eLetrônico em ácido acético gLaciaL 

apresenta banda Soret em 420 nm e bandas do visível em 514, 

548, 564 e 654 nm. Em soLução de HCl 1,0 N a banda Soret se 

desLoca para 442 nm e as bandas do visível se apresentam 

desLocadas 

[ = 77,2 

C = 77,7 

com máximos em 

N = 17,4 

N = 18,1 

547 Csh), 588 e 640 nm. 

H = 4,7 experimental 

calculado 
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111.3- S1NTESE DO [Fe-4-TPYP(O~c)].H2 0 

O método do icido a cético/acet ato ~ 7 foi utilizado na 

síntese da ferro porfirina. 1,0 9 de 4-TPYP foi solubilizado 

em 240 ml de ici do acético g l acia l. ~ esta solução foram 

adicionados 0,7 ml de piridina CBaker P~) e 430 mg de NaO~c 

(Merck P~) e acetato ferroso. Este último foi preparado 

reagindo-se 270 mg de ferro em pó com HO~c.~ mistura 

reacional foi deixada em refLuxo por uma hora. O solvente 

foi removido no evaporador rotatório e o sólido obtido foi 

lavado com água desionizada várias vezes e com metanol. O 

sólido marron finamente dividido foi deixado num dessecado r 

sob vácuo. 

[Fe-4-TPYPCO~c - )].H 2 0. 

[ = 66,4 

[ = 67,3 

N = 14,6 

N = 14,9 

fórmula mínima 

H = 3,9 

H = 3,9 

encontrada 

e xperimental 

calculado 

foi 

1 ,58 g de ~g20 for am dissolvidos com 1,83 9 de ácido 

trifluoracético , diluído com 10 ml de água deionizada 9 3 • 

2 , 01 9 de [Ru(NH3 )~[lJ[l 2 foram triturados até formar um pó 

fino, e adicionados à solução preparada anteriormente, sob 

intensa agitação e aquecimento brando (40 o[). O precipitado 

branco formado foi removido e o pH (1,8) do fiLtrado foi 
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quase total da água, restou uma massa escura e aderente que 

foi redissolvid a com água e o processo de evaporação e 

dissolução repetido mais 9 vezes. ~dicionou-se, então , 70 ml 

de HCl 1:1 e a mistura foi mantida no freezer durante 3 

horas. O sóLido amareLo esverdeado obtido foi separado por 

filtr ação e lavado com mistura água/etanoL 1:1 e depois com 

mistura éter/etanol 1 : 1 

amarelo ouro que foi 

resfriadas. Obteve-se um sóLido 

dissolvido com 20 mL de água 

desioniz ada morna e tratado com NaOH (Merck P~) até pH=1,6. 

~crescentou-se 10 ml de etanol absoluto e a solução f oi 

resfriada em banho de geLo. O precipitado amarelo em forma 

de agulhas foi filtrado e seco num dessecador, sob vácuo. 

Foram obtidos 9 ,2 g (33 \) do produto . 

c = 26,0 

C = 26,0 

N = 6,1 

N = 6 ,1 

experimental 

calculado 

111.6- SINTESE D~S PORFIRIN~S POLIMET~D~S 

~ síntese das porfirinas poLimetaladas não foi uma 

tarefa simples, principalmente devido a incompatibilidade 

entre a solubilidade da porfirina e do complexo de rutênio, 

nos vários solventes testados. ~ 4-TPyP e seus derivados 

metalados são compostos bastante estáveis mas pouco solúveis 

na maioria dos soLventes, com exceção dos ácidos orgânicos 

como ácido acético e propiônico e soLuções aquosas ácidas 

com pH inferior a cerca de 2,5. Nestas condições as 
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piridinas periféricas encontram-se protonadas e portanto 

protegidas. O [Ru(II)(NH3 ) ~ (H ~ O)J, por outro lado, é muito 

so l úve l em acetona e água quando na forma de sais de 

hexafluorofosfato e cloreto, respectivamente, mas 

praticamente insoLúveis em clorofórmio ou dicLorometano, 

onde a porfi r ina é moderadamente solúveL e não têm suas 

p i ridinas protonadas. Várias tentativas foram feitas no 

sentido de resoLver este impasse: 

a) Método do clorofórmio/acetona 

50 mg de 4-TPYP foram dissolvidos com 60 ml de CHCL 3 , 

transferidos para um socksLett e desaerados com argônio 

d urante 30 minutos. Foram adicionados, então, 245 mg de 

a temperatura foi eLevada até a 

ebulição. ~pós 5 horas de refluxo foram acrescentados 25 mL 

de acetona, previamente desoxigenada. Depois de mais 8 horas 

a reação foi finaLizada, sendo o produto separado por 

f i l tração. 

O sóLido obtido é soLúveL em cLorofórmio, acetona, 

acetonitriLa, etanoL e ácido acético. Resta contudo 

quantidade reLativamente grande de um produto insoLúveL . Em 
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água observa-se o mesmo comportamento acima citado. Em meio 

ácido a solução torna-se verde brilhante. 

b) Método do ácido acético 

10 mg de 4-TPYP foram dissolvidos com 10 ml de HO~c 

glacial. Esta solução foi 

adicionadas 43 mg de 

desoxigenada e em 

[Ru~~(H20 )](PF 6 ) 2 . 

seguida foram 

~ solução 

inicial mente violeta escura tornou-se verde escuro após 1 

hora de reação. ~ mistura reacional é solúvel em água 

(v erde), etanol e clorofórmio (vermelho amarelado) e solução 

NaOH (amarelo). 

o sóLido foi obtido secando-se a mistura reacional no 

evaporador rotatório. o produto é um pó finamente dividido 

marron escuro pouco soLúveL nos solventes citados . 

c) Mét odo ácido acético/acetona 

10 mg de 4-TPYP foram dissolvidos em HO~c glacial . Em 

seguida foram adicionados 54 

dissolvido em 10 ml de acetona. ~ cor da soLução mudou 

inst antaneamente para verde azulado. Contudo com o passar do 
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tempo foi se acentuando uma tonalidade amarela. Rpós 24 

horas de reação foi obtido um produto insolúveL em meio 

ácido, alcalino e em solventes orgânicos. 

d) Método HCl /água/acetona 

300 mg de 4-TPYP foram dissoLvido s co m 1 , 8 mL de HCl 

1 , O N. Esta so lução foi diluida com 10 ml de ág ua e 

deso x igenad a passando-se um flu xo intenso de argônio . 

Rdicionou-se em seg uid a 730 mg de 

di sso Lvid os em 25 mL de acetona previamente desaerada com 

argônio. Imediatamente formou-se um composto esverdeado 

so Lú veL naque l e meio . Rpós 1,30 horas foi adicionado mais 

514 mg de [RuR~(H20)](PF&) 2 dissolvidos em 20 ml de acetona. 

Rdicionou-se, em seguida, gota a gota e sob intensa 

agitação , 180 mg de trietilamina diluida em 10 ml de 

acetona. R temperatura foi mantida em torno de 40 °C. Rpós 

uma hora toda so l ução de trietilamina havia sido adicionada. 

R c or da mistura reacional mudou de verde para marron 

ave r melhado. Rdicionou-se, finalmente, mais 655 mg de 

[Ru R ~ (H 2 0))(PF~ ) 2 

desoxigenada. R 

dissolvidos em 

soLução adquiriu 

25 ml 

novamente 

de acetona 

co l oração 

esverdeada. Foi adicionado soLução de trietiLamina em 

acetona até o pH se tornar neutro ao pape l tornassoL. O 

solvente foi removida por arraste. Foi adicionado , em 
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seguida, 10 mL de água desaerada e 3 mL de resina 

catiônica (0,7 mg/ml) e 0,5 ml de Sephadex 5-10 

de troca 

seco. 1=1 

mistura foi filtrada e o produto retido no filtro foi 

extraido com acetona. Foi obtido um sóLido marron escuro, 

após secagem, 

acetonitrila, 

esverdeada. 

extremamente 

formando uma 

solúvel em acetona e 

solução marron levemente 

o contra-íon do produto foi trocado por cloreto 

dissolvendo-se o sóLido em acetona e precipitando-o com 

LiCl. O sólido obtido é muito soLúveL em água e em meio 

alcalino aquoso. 

[4-TPYP(Ru l=l ~)3J( PF 6 )6 

C = 23,0 N = 13,8 

[4-TPYP(Ru l=l ~ )3]Cl~.11H ~ O 

C = 28,3 N = 18,8 

C = 28,3 N = 19,0 

e) Observações 

experimentaL 

calculado 

experimenta l 

calculado 

O procedimento descrito neste item foi o meLhor 

resuLtado de várias tentativas maL sucedidas, 

podem ser tiradas algumas concLusões: 

das quais 
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- R temperatura deve ser controLada em torno de 30-40 oCo 

~cima desta temperatura ocorre formação, principaLmente, de 

produtos insolúveis. 

- Deve-se utilizar uma reLação de acetona/água de cerca de 

1 : 2. 

- ~ quantidade de HCl utiLizado deve estar na estequiometria 

4:1 em relação à porfirina. 

- ~ Ligação RuCIII)-py parece ser bastante estável. 

Os produtos obtidos estão sempre contaminados com 

[RuR~ (H 2 0)J e outros subprodutos. 

métodos para remover tais impurezas: 

Foram tentados vários 

a) Lavagem cf água - Devido a solubilidade 

alta do composto, as perdas são grandes, e 

foram insatisfatórios. 

reLativamente 

os resultados 

b) Lavagem cf solução de NH 4 PF ó - O sólido foi dissolvido em 

um pequeno volume de acetona e precipitado com solução de 

NH .4 PF ô • Os resultados foram melhores que 

anterior, mas ainda insatisfatórios. 

c) Precipitação- O sólido foi dissolvido em 

precipitado com LiCl. O produto na forma de 

no método 

acetona e 

cloreto foi 

dissolvido em água e precipitado com acetona, e assim 

sucessivamente. Foi obtido desta maneira um sóLido solúveL 

em água que apresenta uma única onda no 

voltametria cícLica. 

d) Cromatografia em coluna de Sephadex G-10 - Método caro e 

insatisfatório. Para o volume de solução eluido seria 
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necessário uma coluna maior. Neste caso as perdas seriam 

excessivas. 

e) Cr oma t og r afia em coluna de resina de troca catiônica Bio 

Rad 200-400 mesh - Ocorre forte adsorção do produto na 

coLun a. O método mostrou-se útiL quando o teor de impurezas 

é baixo. 

f) Cr omatografia em coluna de alumina - Foi utilizado como 

fase estacionária alumina neutra e como fase móvel mistura 

de ace t ona e metanol. R porfirina polimetalada fica 

fortemente adsorvida na coluna . 

g) HPLC - Foi utilizado coluna de fase reversa e mistura 

metanol/água como fase móvel. Ocorre forte adsorção. 

Os me lh ores 

( c) e (e). 

resultados foram obtidos com 

a) Mét odo HCl/Rcetona 

os métodos 

270 mg de Fe-4 -T PYP foram dissoLvidos em 1,25 mL de 

ácido clorídrico 1, 0 N e adicionado mais 4 ml de água 

desi onizada. R solução foi desoxigenada e a porfirina foi 

reduzida com amálgama de zinco. Em seguida foram adicionados 

900 mg de [RUR~( H ~ 0)](PF 6 ) ~ dissolvidos em 45 ml de acetona 

desa e r ada . Instantaneamente formou-se um precipitado 
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vermelho sangue, que foi 

~pós cerca de 30 minutos 

se tornando cada vez mais escuro. 

foi observado um tom amarelo 

esverdeado na solução. Foi adicionado, após transcorrido 

mais uma hora, 150 mg de trietilamina diluídas em 4 ml de 

acetona. Depois da evaporação de quase todo o solvente a 

mistura reacional foi filtrada. O fiLtrado tinha coloração 

marron avermelhado intenso, restando no fiLtro um sólido 

mar r on e sc uro finamente div idido . O produto obtido foi 

lavado várias vezes com acetona/so L. NH~PF ó' O sólido obtido 

é pouco solú ve l em acetona , mas muito so lúv el em meio aquoso 

ácido. ~ troc a do contra-íon por cloreto não torna o produto 

solúv e l em meio aquoso neutro ou alcalino. 

b) Método HBF~/acetona 

HBF ~ foi utiLizado como ácido com o intuito de aumentar 

a solubilidade da ferro porfirina em acetona e assim 

faciLitar a reação. 200 mg de Fe-4-TPYP foram dissolvidos em 

260 mg de HBF 4 CBaker 50%) e diluído com 15 ml de acetona. 

Formou-se uma solução marrom escura. esta foram 

adicionados 400 mg de [RU~5 CH ~ O)](PF ó ) ~ dissolvidos em 25 ml 

de acetona deso xi genada. Instantaneamente a solução adquiriu 

uma coloração vermelha intensa. No entanto, após cerca de 15 

minutos ocorreu a precipitação completa do produto, formando 

uma suspensão contendo um pó avermelhado. ~ temperatura foi 

elevada para cerca de 40 °C e a acetona foi removida 
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gradativamente. Mesmo com o aumento da concentração do ácido 

não houve soLubilização do precipitado . ~pós a remoção de 

todo o soLvente pode se observar um leve tom esverdeado na 

fundo do balão. Este parece ser um indicativo de que houve 

desmetalação. O sóLido foi Lavado com água desionizada e 

depois com acetona. O produto obtido apresenta as mesmas 

características do sólido obtido pelo método (a). 

c) Síntese em meio aquoso 

107 mg de [Ru~~ [l]CL~ foram triturados até se obter um 

pó e a este foram adicionados 5 ml de solução de ácido 

clorídrico 0,02 N. ~dicionaram-se, em seguida, 20 mL de água 

desionizada. ~ suspensão foi desoxigenada com argônio e o 

complexo foi reduzido com amálgama de zinco. ~ medida que o 

compLexo se reduzia esta se solubilizava formando uma 

solução amarela ouro. ~pós 30 minutos foram adicionados 

àquela solução 50 mg de Fe-4-TPYP(HCl)4 dissoLvidos em 4 ml 

de água (marron). Instantaneamente a soLução adquiriu 

coLoração vermelha sangue, mas após 15 minutos ocorreu a 

precipitação total do produto na forma de flocos 

avermelhados, e o pH havia subido para cerca de 5. O sólido 

obtido é pouco solúvel em água e acetona. 
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14 mg de [4-TPYP(Ru~~ ) ~ ](PF 6 ) ~ foram soLubiLizados em 

25 mL de acetona e desaerada com argônio. Foram adicionados, 

em seguida, 20 mg 

mistura reacional 

foram adicionados 

de acetato 

foi elevada 

ferroso e a temperatura da 

à ebuLição. ~pós 10 minutos, 

a l guns cristais de imidazoL para aumentar 

a basicidade e faciLitar a metaLação, mantendo um fLuxo 

intenso de argônio. Rapidamente todo o soLvente foi 

arrastado, restando uma massa viscosa que foi seca no 

dessecado r sob vácuo. O sólido obtido, contudo, apresenta as 

mesmas características do composto de partida. ~Lém disso o 

espectro é idêntico ao da porfirina base livre poLimetalada. 

e) Comentários 

Observa-se peLo exposto acima que qua l quer que seja o 

método utiLizado a reação tende a produzir um composto 

ma rron averme l hado pouco solúveL ou insolúveL em acetona ou 

água mas solúvel em meio aquoso ácido, tanto na forma de 

cLoreto ou como um saL de hexafluorofosfato de amônio. O 

fat o dos produtos obtidos não serem solúveis em meio aquoso 

neutro ou mesmo alcalino quando na forma de cLoreto e em 

acetona e acetonitrila quando na forma de um sal de PF 6 - fo i 

o argumento 

sucesso dos 

mais contundente 

métodos testados. 

para não acreditarmos no 

Foram Levantados aLgumas 
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hipóteses para tentar explicar a insolubilidade como a 

formação de dímeros ou polímeros. Mas a elevada carga 

deveria conferir, 

solubilidade. 

mesmo a estas formas associadas , uma alta 

Com base na aLta reatividade e estabilidade do 

[ Ru rrr( edta)(H~ O)) em meio aquoso, tentamos a síntese do 

derivado polimetalado da ferro porfirina. Nossas 

espectativas se mostraram válidas quando percebemos que a 

reação entre os reagentes acima citados é rápida mesmo em 

meio aquoso ácido , quando as piridinas periféricas da 

porfirina se encontram protonadas. ~s ligações 

rutêni~/piridin a são l ábeis, de modo que se torna necessário 

manter um excesso de Ru(III)~ em soluç~o. ~baixo é descrito 

o procedimento para síntese . 

102 mg de Fe-4-TPyP(O~c)(H 2 0) foram solubiLizados em 10 

ml de HCl 0,025 M e adicionado à solução de Ru(III)~ (278 

mg/10 ml água desionizada). Instantaneamente forma-se uma 

suspensão contendo flocos marron amarelados. Esta foi 

neutralizada lentamente com solução de NaOH 0,5 M, sob 

intensa agitação. Quando o pH do meio sobe para cerca de 3,5 

pode-se notar que o precipitado se dissoLve formando uma 

solução marron avermelhada. o solvente foi removido 
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Lentamente no evaporador rotatório a cerca de 60 Q[ até 

restar cerca de 5 mL de solução. O produto foi precipitada 

com N,N -DMF e o sólido, finamente dividido, Lavado vária$ 

vezes c om etano l e finaL men te c om éter e man tido no 

dessecador sob vácuo durante um dia. O resultado da anáLise 

e Leme nt a r, c onsiderando-se 

TPyP[Ru(edta)]4Cl } .1 7H ~ O é 

[ = 35,9 N = 8,4 

C = 36,0 N = 8,4 

a fór mula 

mos trado abaixo. 

H = 3,4 

H = 3,6 

míni ma Na ~ {Fe-4-

e xperimenta L 

calculado 
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IV- INSTRUMENT~Ç~O 

Os espectros eletrônicos foram obtidos utilizando-se um 

espectrômetro de varredura rápida com matriz de diodos 

(diode array spectrometer) da Hewlett Packard modelos 8451~ 

ou 8452~. O espectrômetro HP-8452~ está acoplado a um micro 

computador ND 4000-~T da NOV~D~T~/ permitindo a obtenção dos 

espectros na forma de tabelas/ com resolução de 2 nm. 

Os voltamogramas cíclicos foram obtidos utilizando-se 

um módulo da Princeton ~pplied Research Corpo (P~RC) 

consistindo de um potenciostato/galvanostato modelo 173/ um 

programador universal de funções modelo 175 e um 

registrador XY da Houston. Foi utilizada uma cela 

eletroquímica convencional de três eletrodos/ consistindo de 

um eletrodo de trabalho de carbono vítreo/ um eletrodo 

au xili ar (fio de platina contido num tubo com uma placa de 

vidro sinterizado numa das extremidades) e um eletrodo de 

referência (~g/~gCl em KCl 1/00 M/ Ec = +0/222 V vs EPH 

a 25 QC). 

Os espectros eletrônicos a vários potenciais aplicado 

Cespectroeletroquímica) foram obtidos acoplando-se o 

espectrômetro HP-8451~ ou HP-84521=1 com o 

potenciostato/galvanostato modelo 173. Foi utilizada uma 

cubeta de quartzo de caminho ótico reduzido 
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contendo um eletrodo de trabalho semi transparente de ouro 

Cminigrid) e minieletrodos auxiliar 

referência (~g/~gCl em KCl 1,00 M). 

(fio de platina) e de 

~ deconvolução dos espectros e dos voltamogramas foi 

efetuada por meio de programas desenvolvidos no grupo . Os 

programas foram desenvoLvidos utiLizando-se uma planiLha de 

cálculos CLOTUS-123). ~s curvas teóricas são geradas por 

meio de funções bigaussianas e das funções de trabalho, para 

sistemas reversíveis, de Shain e Nicholson, respectivamente. 
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v- ESPE[TROS[OPI~ ELETRONI[~ 

V.1- PORFIRIN~ 

Os e s pectros e Letrônicos das porfinas e de seus 

deriv ados na f orma de bases Livres e das metalopor firin as 

correspohdent es são conhecidos desde há muito tempo ~:S . No 

entanto, 

bandas 

a at ri buição das 

obser v adas a i nda 

t r ansiç5es co rr espondentes às 

apresenta dificu l dades. ~baixo 

descrev emos o modelo a tu a l mente mais aceito para e x p Lic ar o 

espectro das por f irinas. 

apresenta dezenas de átomos e centenas de ~ po rfin a 

e l étrons. [orno 

casos, mo deL os , 

abordar um sistema tão compLexo? Nestes 

métodos semi-emp ír icos e apro xi mações são 

utiliz adas. Por e xemp l o o modeLo de 

aneL , os métodos de Huckel e mesmo 

e Lét r ons 

métodos 

Li vres num 

" ab initio", 

atua Lmente , vem sendo uti l izados para construir um diagrama 

.de orbitais mo Lecu l ares 27 • Mas mesmo assim os resuLtados 

não são t o t a Lmente satisfatórios dando margem a mu it as 

controvérsi as. 

o mode l o atua l mente mais aceito considera 

como sendo um poL i eno de dezesseis membros 

a porfina 

e dezoito 
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elétrons 27 • 26 com simetria D4h' nos quais os elétrons n s~o 

tratados de modo semelhante aos elétrons em um 

hidrocarboneto aromático homocíclico (fig. 6). 

tv 

x 
--------. 

Fig. 6: Núcleo aromático das porfirinas 

Podemos observar pelo diagrama de orbitais moleculares 

apresentado na figura 7 que as transiç5es de menor energia 

(bandas do visível) s~o do tipo n---)n* internas do anel 

porfínico. ~ transição de menor energia (a 2y ---)e.) é 

atribuida às bandas do visível (bandas O), enquanto a banda 

Soret (banda B) é atribuida à transiç~o a 1u ---)e •. o 

espectro eletrônico de uma porfirina com simetria D4h 

(melhores exemplos são metaloporfirinas) apresenta, todavia, 

duas bandas na região do visível, uma banda a mais do que é 

previsto teoricamente. Devido à constância da energia de 

separação entre estas duas bandas e a constância da relaç~o 

de intensidades, a banda mais energética foi atribuida a uma 

componente vibracional da banda O. 
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o parágrafo acima descreve de forma simplificada o 

diagr ama de o r bitais mo l eculares e a atribuição das bandas 

no espectro d as porfirinas. Goutermann 27 • 28 et aLli 

consid eram que os orbitais 

diferença de energia entre 

Q 2U são degenerados. 

a s ban das B e Q são resuLtantes 

da interação entre as 

>e.), que desdobram os estados excitados degenerados de 

menor energia em dois estados excitados com simetria Eu. ~s 

bandas B e Q são , neste caso, resultantes das transiç5es 

entre os estados fundamental 

estados e xcitados Eu . 

com simetria 1=1 1 e os dois 

~s porfi ri nas bases Livres, contudo , apresentam 

espectros característicos com quatro bandas no visível 

(fi g.8)' O aumento no número de bandas pode ser exp li cado 

pela diminuição da simetria da molécula (D 4h --- } [ 2h) e 

c onsequente desdobramento 

componentes unidimensionais 

cada transição, a partir 

do orbital e .. em suas duas 

(fig. 7), Novamente supõe-se que 

do estado vibracional fundamentaL 

do es t ado eLetrônico fundamental, tem uma componente 

vibrôni ca , o qual desdobr a as duas bandas gerando quatro, 

que são características de uma porfirina base Livre. 
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Fig. 7: Diagrama de orbitais moleculares (orbitais w) da 
porfirina, considerando-se simetria D~h e C2h . 

xl,2 

• . -

400 .500 600 700 

compti ment a d'e onda ( 11m) 

Fig. 8: Espectro eletrônico do 4-TPyP em HORc glacial. 
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V.2- FERROPORFIRIN~S 

~s ferroporfirinas podem apresentar simetria D4h CFe 

coplanar) ou [4 V CFe for a do plano) dependendo da posição do 

íon ferro com reLação ao plano do anel porfínico 27 • Podemos 

construir o diagrama de orbitais moleculares qualitativo a 

partir do diagrama de orbitais moleculares da porfina e do 

íon metálico devidamente corrigidos 

correspondente. Pode-se observar (fig. 

transições intern as do ligante existe a 

ocorrerem transições de transferência 

ferroporfirinas. 

para a simetria 

9) que além das 

possibilidade de 

de carga nas 

Os orbitais "d" do íon ferro situam-se na mesma faixa 

de energia dos orbitais n de valência da porfina. ~ssim 

sendo, alterações na distribuição dos níveis de energia do 

metaL provocadas, por exemplo, pelas interações com ligantes 

ax iais, podem deslocar hipsocrômica ou batocromicamente as 

bandas, devido a maior ou menor interação entre os orbitais 

e g (n) do ferro e eg(n ~ ) da porfina. Podem ocorrer também 

mudanças de simetria e no estado de spin do metaL . 

Os complexos de pentaaminrutênio(III) com ligantes N

heterocíclicos não apresentam bandas na região do vísivel. 
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Fig. 9: Diagrama de orbitais moleculares da porfirina e do 
íon ferro (D 4h ), nos estados de alto e baixo spin. 
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São observadas bandas intensas na região do ultravioleta 

devido às 

bandas de 

transições internas do ligante N-heterocíclico e 

transferência de carga. Quando coordenados a 

li gantes doadores tais co mo iodeto e ligantes 

cont endo grupos tiolato 93 o comple xo torna-se intensamente 

col orido , devido à ocorrência de transições de transferência 

de c a rg a li gante-metal, na região do visível. 

Os comp Le xos de pentaaminrutênio(II) com ligantes 

banda larga 

N-

heterocícLic os , contudo , apresentam uma e 

int ensa na região do visível. Esta é atribu ida à transição 

de tr an f erência de carga meta l-Ligante 6 4 , a lé m das ban d as em 

regiões de maior ene rgi a citad as an teri tll"me nte . 

O di agrama de orbitais mo l ecuLares.!> ... · (fig. 10) 

apresent a , à esquerda, 05 orbitais do meta l num campo 

octaédrico e , à direita, os orbitais do lig ante N-

heterocíclic o. No centro são mostrados os diagramas de 

orbitais mo l ecu l ares considerando-se uma simetria [ 2V e 

inter açêíes (J (direita) 

tr ansiç ões b l---) a ~ 

são pe r mi tid as 

transiç ão b ~ ---)b ~ 

por 

pode 

int eg ral do momento de 

e (J+W. Nota-se que com e xce ção das 

todas a s demais transições 

simetria. No en tanto, 

ser observada, pois 

transição se anuLa. 

nas 

Isto 

somente a 

demais a 

ocorre em 

cons equência do não recobrimento entre os orbitais do meta l 

e do li gante envoLvidos na transição (os orbitais s ão 
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M L2 

Fig. 11: Diagrama de orbitais moleculares dos complexos 
[RUlZ~~L], mostrando a influência da energia dos orbitais w* 
do ligante com relaç~o aos orbitais n do metal, desdobrado 
num campo C2v , sobre a energia da transiç~o de transferência 
de carga M---)L. 
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ortogonais). O orbita l dz ~ também apresenta simetria 

adequada para interagir com o orbital do Ligante, mas é 

pouco provável que isto ocorra pois existe uma grande 

distância separando os mesmos 9~. 

~ energia das transições de transferência de carga são 

sensíveis à basicidade dos ligantes N-heterocíclicos. 

Observa-se um desLocamento hipsocrômico com o aumento do 

caráter doador a dos li gan t es e vice-versa. Este fenômeno 

pode ser melhor compreendido analisando-se o esquema de 

orbitais moleculares da figura 11. ~ medida que a basicidade 

dos ligante s aumenta, a ene r gia dos orbitai TI antiligante e 

consequ entemen t e a diferença de energia entre os orbitais 

envoLvidos na transição de transferência de carga, também 

aument a. ~lém disso, devido à menor i nteração entre os 

orbitais rr do meta l e do li gante , diminui o vetor momen to de 

transição, e a absort ivid ade mola r da banda correspondente. 

~ estabilização dos orbitais rr do metal, por interações 

de retr odoação , aumenta à medida que a diferença de energia 

entre os orbitais drr e rr * do li gante diminui. Este tipo de 

li gação estabiliza os estados de oxidação inferiores do 

meta L, pois uma parte da densidade e l etrônica sobre o ío n 

meta lic o é redistribuida para o li gante. ~ formação de 

co mp l e xos de carbonila com metais de transição nos estados 

de oxid ação zero ou inferiores , pode ser e xplic ada por meio 

das int erações de re t rodoação. 
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T~BEL~ I: Potenciais formais de o x iredução óe e ene rgia da 
transiç~o MLCT6 4 de complexos de Ru(NH3)~L, e p K~ e 
parâmetr os a +/- de Hammet 9Ó das piridinas pa r a-subst ituid as 
respectiv as . a) trifluoroacetato de sódio 0,1 F + ácido 
trifluoro acético 0, 1 F, b) para -t oluenossulfonato de sódio 
0,1 M + ácido para - toluenossu l fônico 0 ,1 M, c) 
hexafluorof osfato de tetrabutilamônio 0 ,1 M em 
acetonitril a97 , d) acetonitrila. Demais espectros 
e l etrônicos são em meio aquoso . 

----------------------------------------------------------

L pK .. ,.t~ a +/- E (E PII) E (MLTC cm- 1 ) 

mepy 6 - O, '17 - - - -- 25. 130 

py 5,28 0,0 0 ,305 '" 24.570 

Clpy 2,9 0,114 0 , 322 b 23.700 

Hcxpy 0,41 0 , 38 2 b ------

adpy 3,59 0 , 627 0 ,4 40 - 20.880 

mspy 3,25 0 , 636 O, 392b 20.120 

acpy 3,60 0 , 874 0 , 392 b ------

fmpy 1 ,1 3 0 , 40S b ------

cnpy 1, 86 1, 00 0 , 656 c: 20.160 d 

--------------------------------------------------------

o potencial de oxi-redução dos complexos é uma medida 

da estabilidade termod i nâmica relativa entre as espé ci es no 

estado o xid ado e reduzido. Portanto , se uma das espécies f or 

mais estabilizada termodinamicamente que outra , es t a 

diferença de energia livre se manisfestará sobre a constante 

de equilíbrio redox e consequentemente sobre o potencial de 

oxi- redução. Podemos inferir da discuss~o acima que quanto 

maior for a interação de retrodoação, mais deslocado 



anodicamente estará o potencial redox do compLexo, como pode 

ser observado na tabeLa I. 

V.4- [Ru(edta)Ll 

Os complexos de i Ru(edta)L7e apresentam comportamento 

semelhante ao acima citado para os complexos Ru~~L como pode 

ser observado na tabela 11. Considerando Que a simetria do 

complexo é C2V (fig. 12), podemos comparar diretamente as 

energias das transições de transferência de carga e 

correlacioná-las com a estabilidade relativa dos orbitais dw 

nos compLexos de RUIIRe e Rull(edta). 

II 

© o li 

y 

Fig. 12: Sistema de coordenadas ortogonais para Ru(edta)L 
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T~BEL~ 11: Potenciais formais de redução 7e e energia das 
transições MLCT de compLexos de Ru(edta)L , e pK.~e e 
parâmetro a+ /- de Hammet~ó das piridinas para-subst ituid as 
respectiv as. Potenciais formais em tampão acetato pH=S,S, 
trifLuoro metanossuLfonato de potássio 0 ,2 M. Os espectros 
eletrônicos foram obtidos em meio aquoso . 

----------------------------------------------------------
L pK .. a "'/- E (EPH) E (MLCT crn -l. ) 

tbpy 6,14 -0,256 ------ 26.450 

mepy 5,98 -0,17 ------ 26.670 

py 5,28 0,0 0,10 25.910 

Clpy 3,83 0,114 ------ 24.390 

Brpy 2, 85 0,15 ------ 24.270 

adpy 3,59 0 , 62 7 0 ,1 6 21.500 

mspy 3,48 0,636 ------ 20.920 

acpy 3,60 0 , 874 ------ 20.000 

cnpy 1/ 86 1,0 0 ------ 20.320 

~o analisarmos as duas tabelas, podemos observar que as 

transições MLCT nos complexos de Ru X1( edta)L são mais 

energéticas que nos respectivos compLexos de RU I1 (NH 3 }eL, 

para um mesmo Li gante L. Considerando que a estabiLização 

dos orbitais n em ambos os compLexos é apro xi madamente o 

mesmo, podemos i nferir que os orbitais dn do meta L no 

compLex o de rutênio(II) com edta são mais estabiLi zad as que 

os orbitai s dn no compLexo de rutênio(II) com aminas . ~Lém 

disso, como a amina é um meLho r do .at..l or de elétrons que os 
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oxig êni o s d o edta , o pentaa minrutênio( ll) de veria apresen tar 

um a maior c apacidade retrodoadora que o RuxX( edta). Esta 

hipótese pode ser testada, comparando-se os coeficientes 

angu l ares dos gráficos da energia da transição MLCT em 

fu nção dos parâmetros de Hammet (fig . 13). ~ semeLhança dos 

valores indicam, contudo, que ambos possuem praticamente a 

mesma capacidade retrodoadora. 

V.5 - {Fe-4-TPYP[Ru(edta)] 4 } e {4-TPYP[Ru(NH3 )5] ~ } 

~ aná lis e do espectro eletrônico de uma substância 

exige o conhecimento prévio da estrutura e simetria da 

mo l écula. Quando a molécula é grande e constituída por 

vários cromóforos, como é o nosso caso, precisamos descobrir 

se as transições de um dado cromóforo são regidas pela 

simetria global ou pela microssimetria local da moLécula . 

~s porfirinas polimetaladas apresentam dois tipos de 

cro móforos: a porfina e o grupo RuX ~ L. ~ simetria gLoba l da 

molécula pode ser considerada D ~h. Esta mesma simetria pode 

ser atribui d a ao grupo porfínico, mas a simetria dos grupos 

periféricos é C2V ' 

Comparando os espectros do 4-TPYP e [4-TPYPCRu x x r. Re ) 3 ] 

(fi9s. 14 a), e do {Fe xIX- 4-TPYP[Ru IxI (edta)] 4 } e 

[F e IXI -4-TPy P ) (fi gs. 14b) podemos observar que o perfil do 
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Fig. 13: Gráfico mostrando a correlação entre a energia da 
transição de tranferência de carga M---)L e os parâmetros 
a+/- de Hammet do ligante L, para os complexos de 
pentaaminrutênioCII) e (edta)rutênioClI) com ligantes N
heterocíclicos. 
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espectro da porfirina poLimetaLada oxidada é semelhante ao 

da respectiva porfirina. Não ocorre aumento no número de 

bandas nem deslocamento pronunciado dos mesmos. 

Utilizando funções bigaussianas, a deconvolução dos 

espectros e l etrônicos do {4-TPyP(Ru XX ~e ) ~ } (detalhe figo 30) 

e do {Fe x X - 4-TPyP[Ru XX (edta)) 4 } (fig . 15) obtidos por 

espectroeletroquímica, sugere a existência de uma nova banda 

em t orno de 440 nm e 470 nm, respectivamente. ~lém disso, 

observa-se um desLocamento hipsocrômico de cerca de 10 nm na 

banda Soret da ferroporfirina polimetalada com reLação à da 

[F e-4-TPYP1, ambas reduzidas. ~ banda Soret da 

{ 4- TPYP[Ru(NH 3 ) e ) 3 }+ Ó não sofre deslocamento significativo 

c om a redução dos compLexos periféricos, mas pode-se 

observar uma diminuição considerável na intensidade da 

mesma. 

o anel da porfina encontra-se mais ou menos isolado do 

r es t ante da molécula devido à não copLanaridade desta com as 

p iri d i nas periféricas . ~ssim, as interações entre os dois 

segmentos se restringem principalmente a efeitos indutivos. 

Este fato deixa claro porque os níveis de energia 

e l etrônicos da porfina são tão pouco sensíveis às alterações 

nas características doadora/receptora das piridinas 

periféricas. 
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Fig. 14a: Espectros eletrônicos do 4-TPyP em HORc 
(---) e (4-TPyP(Ru%%%Rs )3]Cl 9 em água (------). 
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glacial 

Fig. 14b: Espectros eletrônicos do [Fe l %%-4-TPyP(ORc)] em 
HCl 0,1 M (----) e Na4{Fel%X-4-TPyP[RuIIl(edta)]4} em tamp~o 
acetato 0,05 M, pH=4,5 ( ). 
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Fig. 15: Espectro eletrônico do Na.<Fe II -4 -
TPyP[Ru IX (edta)]4} em tamp10 acetato 0,05 M, pH=4,5 ( ) . 
Deconvoluç10 do espectro por meio de funç~es bigaussianas 
(----). 
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~s porfirin as polimeta l adas apresentam a mesma simetria 

global e local das porfirinas correspondentes. Logo, podemos 

esperar qu e o espectro e l etrôn i co devido a este cromóforo 

a p r e s e n t e o me s mo p e '" r i L em ambos os compostos , já que os 

complexos me táLicos periféricos comportam-se simpLesmente 

como se fosse m substituintes e m posição para nas 

tetrafeniLporfirin as 1Q • Relacionando esta hipótese com o que 

foi discutido sobre o espectro dos complexos RuX e L e supondo 

que as transições eletrônicas 

periféricos são controladas pela 

nos sítios metá lic os 

simetria locaL daqueLes 

complex os , podemos inferir que os espectros das po rfirin as 

polimetaladas podem ser consideradas como uma soma do 

espectro da porfirina e do complexo de rutênio com piridinas 

substituid as ' em posição para. 

Logo, não deveríamos esperar que houvessem mudanças nos 

perfis dos espectros das porfirinas po li meta Ladas oxidadas 

com rel ação aos espec tr os das por fir inas de origem , pois os 

complexos de ( p y) rutênio( I II) com aminas ou edta não 

apresentam bandas na região do visível. Todavia quando 

reduzidas devem apresentar uma nova banda na regi.o de 380 a 

500 nm devido à transição de tranferência de carga 

RuJ:X--->pyP. Estes f oram observados em 440 e 470 nm , 

respectiv amente . 

~s bandas de transferência de carga encontram-se 

deslocadas batocromicamente com relação à banda de 



72 

transferência de carga nos respectivos complexos de rutênio 

com piridina. Este fato é indicativo de que a porfirina age 

como um receptor n diminuindo a densidade eletrônica dos 

grupos periféricos e portanto aumentando a acidez dos 

nitrogênios piridínicos. Podemos estimar 

a+/- (pa r âmetros de HammeU em função 

pelos gráficos de 

das energias da 

transição de tranferência de carga (fig. 13), que o valor de 

a+/- se encontra em torno de 0,30 para 

em torno de 0,67 para 

o derivado de 

o derivado do pentaaminrutênio e 

Ru Cedta), ou seja, as piridinas Ligadas à porfina e ferro 

porfina apresentam vaLores de a+ '- bem superiores ao da 

piridina (0,00), Os vaLores encontrados mostram que as 

piridinas periféricas 

isonicotinamida. 

se comportam de modo semelhante à 

Pode-se observar que mesmo quando a porfina está Ligada 

a um íon Fe r r , ou seja, um íon de caráter predominantemente 

mole , o poder receptor n do anel porf ínico parece não 

d i minuir em consequência das interações de retrodoação, como 

observado em complexos de rutênio com pirazina . No caso do 

pentaaminCpirazina)rutênioCII)Ó1 o valor da constante de 

equiLíbrio para protonação do segundo nitrogênio aumenta 

ma i s de duas ordens de grandeza 

o x idação do metal, de 111 para 

ao reduzirmos o estado de 

11. Devemos nos lembrar , 

contudo, que neste caso ocorre uma forte interação n entre o 

metal e o Ligante N-heterocícLico. 
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Os resultados acima discutidos são coerentes com o 

mode l o proposto para expLicar os espectros eletrônicos , 

i ndican do que os grupos cromóforos são independentes. Po r 

out ro lado , a presença da banda de transferência de carga 

Ru xx ___ >pyP é uma forte evidência de que os complexos de 

ru tênio estão li gados às piridinas da porfirina. 
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VI- VOLT~METRI~ [I[LI[~ 

~ volt ametria c í c l ica é um método ráp lJ o e versátil 

para se estudar as reações de o x ired uç~o, em soLuçlo aquosa 

ou em me io orgânico. Por meio desta técnica pode-se ter uma 

vis lo não somente do comportamento redox, mas também das 

reações químicas acopLadas à transferência de eLétrons~ 7. ~ 

volta metria cíclica possibilita o estudo da dinâmica dos 

processos químicos em soLuç~o. 

o co mportamento voltamétrico de complexos mononuc Leares 

foi extensamente estudado principa l mente por Shain e 

Ni cho L son ~oo - 10o, e Saveant 10ó e seus colaboradores, de modo 

que hoje dispomos de equações e metodoLogia que au xiliam na 

abordagem , desde os sistemas mais simp les até os processos 

redox com r eações químicas acopladas . 

Este capítuLo será dividido em duas partes . Na primeira 

tratar emos do estudo cinético e termodinâmico do compLexo 

[Ruedtaed mso)] por voLtametria cíclica , expLorando em maior 

profundid ade as potenciaL id ades da técnica para 

acompanhamento da dinâmica das reações redox. Estes estudos 

permitiram o uso do dimetilssuLf6xido como sequestrante 

( scavenger) de Ru(II)~ no estudo voLtamétrico do {Fe-4-

TPYP[Ru( edta)] 4 }. Na segunda parte abordaremos o sistema das 

porfirin as poLimetaLadas com detalhes. 
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VI.1- ESTUDO CIN~TICO E ' TERMODIN~MICO DO [Ru(edta)(dmso)] 

O dimetilssulfóxido é uma molécula que apresenta dois 

sítios potencialmente coordenantes: o átomo de oxigênio com 

características duras e o átomo de enxofre que apresenta as 

propriedades de um ligante mole. Ou seja, o dmso deve se 

coordenar preferencialmente pelo átomo de enxofre quando na 

presença de um íon metálico tipicamente moLe como Ru +2 e 

Fe+ ~ e pelo átomo de oxigênio quando na presença de um metal 

duro como o Ru +~ e Fe+ ~ . O dmso pode formar isômeros de 

li gação devido a presença de dois sítios coordenantes na 

molécula. 

O sistema 

T aube ~Q? e co l aboradores. Verificou-se que 

rapidamente com [Ru(II)(NH3) e(H~ 0)J formando 

e xtr emamente estável 

EPH , 25 QC , [LiClJ=O,1 M, [HClJ=O,01 M) 

estudado po r 

o dmso reage 

um complexo 

E ~/~=1 ,O V vs 

coordenando-se 

através do átomo de enxofre. Contudo este mesmo complexo, ao 

ser oxidado, isomeriza-se rapidamente formando o isômero 

ligado através do átomo de oxigênio (k=7,4.10 -~ ± 0,005 S -~, 

E ~/~= O,0 1 V). Observa-se que o complexo oxidado coordenado 

pelo oxi gênio é relativamente estável, sofrendo reação de 

aquação muito lentamente (k=7,7.10 - e S -l ). Este complexo, ao 
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ser r eduzido, isomeriza-se rapidamente (k = 30 ± 7 S -l )/ 

r egenerando a espécie coordenado ao dmso através do átomo de 

enxofr e. 

~o contrário dos comp l exos de pentaaminrutênio , os 

co mp l e xos de rutênioCedta) são inusitadamente lábeis 70 ta nta 

na for ma oxidada como na forma reduzida. Complexos muito 

reativos são difíc eis de serem es tud adas , p o r 11 111 são ma i s 

interessant es sob o ponto de vista quimico. Esta grande 

reativid ade pode proporcionar um comportamento eletroquímico 

mu i to rico , devido a presença de equil í brios químicos 

acop l ados às reaç5es redox. 

~ figura 16 mostra as curvas de titulação de uma 

solução 5,0.10 - 3 M de [Ru(III)edta(H~ O)] com dmso (Ho~c/O~c 

0,05 M, pH=4,5, [NaTF~]=O,25 M, 25 Q[) quando a varredura 

inicial é da região catódica para a anódica . O Ru~ apresenta 

um par de ondas quase reversíveis 70 com E l/~ = -0,01 V vs 

EPH, na faixa de -0 , 4 a 0,8 V. ~o adicionarmos ',0 . 10- 3 M de 

dmso podemos notar que há uma diminuição na intensidade da 

onda anódica referente ao Ru~ e o surgimento de uma nova 

onda com potencial de pico em to rno de 0 , 60 V. Podemos notar 

que ambas a s ondas apresentam a relação da corrente catód ic a 

pel a anódica diferente de 1 , o que sugere a e xis tência de 

reaçõ es químicas acopladas à reação de oxiredução. 
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[Ru 11] 
~----------------~ (mH) (1) 

4 '[Rui I S] 

2 [Rui IA] ..-
O l..j'.~~ .. --=' ~==::::L:::=!:,.::j 

O 0.02 0.04 

[dmso] (M) 

- -- . 

(2) 
37 \.li 

(4) 

111 d 11 
[Ru 5]·- -[Ru S] 

e a 

0.80 0.60 0.40 0.20 O -0.20 
E (V versus SHE) 

Fig. 16: / Titulaç10 voltamétrica do [Ru:EX(edta)(H:aO)]-2 (5,0 
mM) com dmso CO (a), 1,0 Cb),2,O Cc), 3,0 Cd) e 10,0 mM 
(e», em tamp10 acetato 0,05 M, pH=4,S, [NaTFR]=O,2S M, 
'0'=200 mV/s, T=2SQ C. Em detalhe, gráfico da titulaç10 
mostrando a . diminuiç10 e correspondente aumento das 
concentraç~es do aquo e dmso complexos de [Ru:EZ(edta)], 
respectivamente, e o ponto de equivalência. 



78 

~ onda catódica devido ao novo compLexo RuS é muito 

menor que a onda anódica correspodente. ~ onda catódica do 

aquocompLexo mostra apenas uma pequena diminuição de 

itensidade, com reLação à onda do Ru~ sem dmso. ~ medida que 

adicionamos mais dmso notamos que a onda anódica devido ao 

aquocomplexo diminui progressivamente, enquanto que a onda 

anódica devido ao RuS aumenta proporcionalmente (detalhe 

figo 16) à diminuição daquela. ~ corrente anódica referente 

ao RuS aumenta continuamente até a razão moLar de Ru~ pelo 

dmso atingir a relação 1:1. ~ partir deste momento as 

alterações observadas nas intensidades das ondas anódicas 

são insignificantes. 

Quando as cbncentrações de dmso são eLevadas, pode-se 

notar o aumento progressivo da onda catódica do RuS e a 

diminuição correspondente da onda catódica do Ru~. Se a 

concentração de dmso for elevada para cerca de 4 M, 

observam-se somente as ondas anódica e catódica do RuS. 

Podemos inferir a partir dos dados acima que a constante de 

estabiLidade do RuCII)S é extremamente elevada, o mesmo não 

ocorrendo com a espécie oxidada. O Ru(III)S formado no meio 

durante a varredura anódica, rapidamente sofre uma reação de 

aquação regenerando o Ru(III)~, a menos que a concentração 

do dmso seja muito alta. O gráfico da concentração de 

RuCII)~ e RuCII)S em função da concentração de dmso 
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(tabela 111) apresenta uma variação linear até a relaç10 

[Ru~):[dmso) alcançar 1:1, tornando-se em seguida constante 

(detaLhe da figo 16). 

T~BEL~ 111: Titulação voltamétrica do Ru(II)~ com dmso. 
Tampão acetato 0,05 M, pH=4,5, [NaTF~]=O,25 M, 25 gc. 

[dmso) [Ru(!!)~) [RuC!!)sl 
(*·10.:5 M) (*10 '" M) (*10'" H) 

O 50,0 O 

1, O 36,8 13/4 

2,0 26,0 27/5 

3,0 "11,6 37 / 3 

4,0 7,1 42 , ::: 

10 1 0 4,3 47 / 5 

50,0 2,1 48 /6 

100 , 0 1, 8 47 / 9 

Se a titulação acima é acompanhada iniciando-se a 

varredura no sentido catódico, podemos obter informações 

sobre o equilíbrio das espécies oxidadas. Enquanto a 

co ncentração de dmso é inferior a cerca de 0,05 H aparecem 

apenas três ondas no voltamograma cíclico: a onda catódica 

do Ru~ e as ondas anódicas do aquocomplexo e do Rus. ~cima 

daquela concentração de dmso é possível se observar a onda 

catódica do RuC!!!)s (fig. 17). ~ medida que o Ligante é 

ad ici onado, há um aumento na intensidade da onda catódica 
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20 
[Ru

T
] 

[ 
111 ] RuS 10 

o ~.J.-""""--'---L"""""""~"--,,,,,,-' 
10 20 30 40 

[dmso]-l (H- 1) 

a 

e a 

0.80 0.60 0.40 0.20 O -0.20 
E (V versus SHE) 

Fig. 17: Voltamogramas cíclicos do [Ru XXX (edta)(H 2 0)]- na 
presença de dmso ( O (a), 0,05 (b), 0,1 (c), 0,5 (d) e 2,0 M 
(e», em tamp10 acetato 0,05 M, pH=4,5, [NaTF~]=O,25 M, 
v=200 mV/s, T=25g C. Em detalhe gráfico de 
[Ru(III)]/[Ru(III)SJ vs [dmsoJ-1 (eq. 1). 
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referente ao RuS e uma diminuição progressiva da onda 

catódica na região correspondente ao Ru~ . Mesmo quando a 

conce ntração relativa de dmso alcança valores tão elevados 

quanto 800: 1, ainda podem ser observadas reações de OX1-

reduçã o, na região de -0,05 V. Cabem assim algumas questões: 

Seriam estas ondas referentes ao isômero de ligação pelo 

oxigênio ou ao aquocomplexo ? Como poder-se-ia distinguir um 

caso do outro, se a diferença de potencial redox entre o Ru~ 

e o RuO é pequena ? 

~ termodinâmica pode apontar uma solução. Como os dois 

síti os pe r tencem ao mesmo ligante, a adição de dmso provoca 

um aumento proporcional na concentração de ambos. Portanto 

se adicionarmos quantidade de ligante suficiente para que 

t odo o RuCedta) esteja coordenado ao dmso, deveremos 

observar a presença de duas espécies em equilíbrio, caso 

ocorra a formação dos isômeros. ~ razão entre as 

conc entrações dos isômeros será proporcional à estabilidade 

rel ativa dos mesmos. Utilizando concentraç5es de dmso 

superiores a não se observou qualquer onda de 

int ensidade significativa nos voltamogramas, na faixa de 

potencial referente ao RuO (deve se situar num potencial um 

pouco mais catódico que o do Ru~, em analogia com o comple xo 

similar de pentaaminrutênio). 

~o fazermos a varredura catódica podemos avaliar a 

concentração de RuCIII)S e RuCIII)~ que se encontram em 
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equilíbrio, numa determinada relação analítica entre 

Ru(III)~ e dmso. Podemos, portanto, calcular a constante de 

formação dos isômeros ligados pelo oxigênio e pelo en xofre , 

utiliz ando os dados obtidos a partir 

coeficiente angular do gráfico da 

da titulação. 

relação entre 

o 

a 

conc entração total de rutênio e a concentração de RuCIII)S 

em função do inverso da concentração de dmso , segundo a 

equação 1, 

for ma ção do 

é igu~l a (1+K, )/K, onde K é a constante de 

Ru(III)S e K, é a constante de isomerização. R 

r azão entre a concentração total de rutênio e a 

conc en tr ação de Ru(III)S foi estimada pela relação entre as 

alturas de pico anódica e catódica do RuS (tabela IV) , 

respectiv amente , supondo-se que o coeficiente de difus~o 

para ambas as espécies sejam iqu ais e a tr anferência de 

elétrons reversível. 

Ru(II1)R + dmso 'õ.iii .. ;:=:::~" RuCII1)S + RuCII1)O 

Ru ( I I I) 5 , .. =~. Ru ( II 1) O 

[Ru ( I I I ) J 1 + K, 
------ : ----- + 
[Ru(IIU SJ K[dmso] 

onde K, = [RuCIII)OJ/[Ru(III)SJ 

[Ru(III)SJ + [RuCIII)OJ 
K : 

[Ru(III)!=I][dmso] 

[RuCIII)I=IJ = [Ru(III)] T - [RuCIII)SJ 

(eq. 1) 

(eq. 2) 

Ceq. 3) 

[RuC!IDOJ 

Ceq. 4) 
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T~BEL~ IV: Relação entre a concentração de rutênio total e 
concentração de RuCIII)S, estimada pela relação da corrente 
de pico anódica e catódica do Ru5, respectivamente, em 
função do inverso da concentração de dmso. 

[Ru C I I I ) ] 1 
--------- ------
CRuCI!!)SJ [dmsoJ 

24 40 

12 20 

6,0 10,0 

2,2 2,00 

1 ,7 1,00 

1 ,3 0,50 

1 , 1 0,25 

Foi obtido uma reta, por meio de regressão linear 

(detalh e figo 17), cujo coeficiente angular é igual a 0,538 

± 0 , 013 e o coeficiente linear é igual a 1,03 ± 0.24. 05 

resultados obtidos são concordantes com a equação 1. R 

const ante de equilíbrio calculad a é 1,85 ± 0,02 M- 1 

mostrando que o dmso tem baixíssima afinidade pela 

Ru(!!!)edta. O valor do coeficiente li nea r encontrado é 

muito próximo de 1, sendo o valor da constante de 

isomeriz ação calculada (0,03 ± 0 , 2) menor que o erro 

experimental. Este resuLtado concorda com os dados obtido 

por voLtametria cícLica. R formação do isômero coordenado 

peLo átomo de oxigênio é desprezível, ao contrário do que 

ocorre no caso do compLexo de pentaaminrutênioC!!!) com 
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dmso, estudado por Taube 10 7 . O [RuC!!!)edtaCdmso)) apresen ta 

um comportamento químico oposto ao que se esperava para este 

compLexo, po is o isômero l igado peLo en xofre é mai s estável 

que o isô mero Li gado peLo oxigênio. 

Pod emos agora montar o cicLo termodinâmico parciaL para 

os equi lí brios en vo Lvidos, como mostrado no esquema abaixa. 

- 0 , 01 V 
RuCIIJ)R - - RuCIJ)R 

t r 
K:t:tI=1, 85 K:t:r. = ? 

j 
+ 0,56 V 

j 
Ru(III)S ... Ru( IIlS -

R const ante de equilíbrio para a formação do Ru(IIJS 

não pode ser determinada experi me ntaLmente por ser 

e xtr emamente alta, ma s pode ser facilmente calculada a 

partir do ciclo termodinâmico mostrado acima . o valor 

estimado utiliz ando as equações 5 e 6 é 8,O. 10~ M-1 . 

6 5 = - nF . ó E (eq. 5) 

6 G = - RT . l n( K} j (eq. S) 

onde n = número de e l étrons transferido 

T = 288 K 

K = const ante de equil í brio 
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6 E = potenciaL redox do par considerado. 

Podemos inferir a partir dos dados termodinâmicos que a 

to rmação do cOIIII.J Lex o Ru n s é muito favorecida. Mas este 

co mp lexo ao ser oxid ado se encontra numa forma pouco estáveL 

e tende a se dissociar formando o Ru xxx ~. Mas qullo 

rapidament e estas reações se processam? 

Para responder a esta pergunta foi feito um estudo 

cinético utiLizando novamente a voltametria cíclica para 

acompanhar as r eações. Não foram utilizados os tratamentos 

descritos por Shain e Nicholson 10o para reações redox 

reversíveis seguidas por reações químicas (utiLiza a relaçllo 

entre as correntes de pico anódica e catódica), oU o 

tratamento desenvoLvido por baseado no 

desLocamento dos potenciais de pico. Demos preferência ao 

tramento cinético cLássico acompanhando o aumento ou 

diminuição da 

tempo. Isto 

velocidades de 

concentração de uma dada espécie em função do 

é justificáveL em nosso caso, pois as 

reaç~o são compatíveis com a escala de tempo 

da voLtametria cíclica. ~lém disso, a corrente de pico de 

uma onda reversíveL é diretamente proporcional à 

concentração da espécie eLetroativa, segundo a reLação de 

RandLes-Sevcik (eq. 7), tornando desnecessário o uso de 

aproximações, como nos trat amentos teóricos citados. 



onde i~ = corrente de pico (~mperes) 

n = número de elétrons transferida 

~ = área do eletrodo (cm~ ) 
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(eq. 7) 

C = Concentração da espécie eletroativa (moles.cm- 3 ) 

D coeficiente de difus~o (cm~ .5 - ~) 

v = velocidade de varredura (V.S -l ) 

Todos os experimentos foram feitos utilizando a 

velocidade de varredura de 200 mV/s e 5,0.10 - 3 M de Rux 1. X~ , 

tampão acetato 0,05 M, pH=4,5, [NaTF~]=0,25 M, 25 QC. ~ 

relação molar mínima de dmso utilizada foi de 5 vezes e o 

máximo de 100 vezes. 

~ reação do Ru(!!)~ com dmso foi acompanhada 

utilizando-se a corrente de pico an6dica correspondente ao 

RuS. ~s varreduras de potenciais foram iniciadas a partir de 

0,822 V tendo como potencial de inversão de varredura -0,378 

V vs EPH. O tempo de reação foi controlado parando-se a 

varredura , durante um tempo conhecido, o mais pr6ximo 

possível do potencial de inversão (fig. 18). O mesmo 

procedimento foi adotado no caso do acompanhamento da 

cinética de dissociação do Ru(!!!)S, apenas invertendo o 

sentido da varredura de potenciais (fig. 19). ~s figuras 18 

e 19 mostram os perfis dos voltamogramas obtidos e em 
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6t [RuIIIA]-[RuIIA] 
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30 
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time (s) 

0.20 O -0.20 

E (V versus SHE) 

Fig. 19: Reaç10 de aquaç10 do complexo [Ru%%X(edta)(dmso))
(5 mM) acompanhada pelo aumento de intensidade do pico (1) 

em funç10 do tempo. [dmso)=O,050 M, [NaTFRl=O,25 M, v=200 
mV/s, T=25 Q[, tamp10 acetato 0,05 M, pH=4,5. Em detalhe, 
gráfico de [Ru%UR) , vs tempo. 
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detaLhe as curvas teóricas para cinéticas de primeira ordem 

e os pontos e xperimentais, quando a concentração de dmso é 

~s cu r vas cinéticas obtidas para várias concentrações 

de dmso foram tratadas uti l izando o método de Gugenheim. 

Este é um método muito útiL no trata me nto de cinét i cas de 

pr i mei r a ordem ou pseudo-primeira ordem, quando não se 

d i spõe das concentrações a tempo infinito , como é o nosso 

caso. O método se baseia no uso de gráficos do logarítmo de 

concentrações diferenciais em função do tempo, segundo a 

equação 8 . Pode-s e observar que o coeficiente angular da 

re t a resultan t e é proporciona l à constante de velocidade. 

onde : a = constante 

b = constante 

k = constante de 

t = tempo 

Ct = concentr ação 

Ct .~o:f = concentração 

Pode-se observar 

ve l ocidade observadas 

(eq. 8) 

velocidade 

no tempo t 

no tempo t+d , sendo d > = 3. t :l. / 2 

na tabe l a V que as constantes de 

tanto para a reação de formação do 

RuCII)S como de dissoci ação do RuCIII)S são, praticamente, 
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independentes da concentração de dmso. Este resultado é 

coerente no caso da reação de dissociação, mas inaceitável 

T~BEL~ V: Constantes de velocidades observadas 
formação do Ru(!!)S e dissociação do Ru(!!!)S. 
ac etato 0,05 M, pH=4,5, [NaTF~]=O,25 M, 25 cc. 

FORM~ÇJ:lO DI SSOC HIÇ~O 

para a 
Tamp'ão 

[dmso] ko b ", (S -l. ) [dmso] k "'b'" (S - l. ) 

0 , 025 0 , 080 0,025 0, 100 

0,050 0,079 0,050 0,090 

0,075 0,088 0,075 0 , 084 

0 ,1 00 0,089 0,100 0 , 081 

0 , 200 0,078 0,200 0,076 

------------------------------------------------

no caso da reação de formação do Ru(II)S segundo a equaç~o 

9, tanto para um mecanismo associativo como dissociati vo j 

pois em ambos os casos a velocidade de reação apresenta uma 

dependência direta em relação a concentração do ligante. O 

mecanismo dissociativo poderia explicar satisfatoriamente a 

não dependência da constante de velocidade de formação com 

r e l ação à concentração de dmso, desde que a velocidade de 

f ormação do Ru( I I)S fosse muito maior que a velocidade de 

regeneração do aquo complexo à partir do intermediário 

pentacoordenado. Entretanto , este tipo de comportamento não 

se observa nem mesmo no caso do aquo(pentaamin)rutênio(!!J , 
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no qual a velocidade de substituiç~o é menor que no 

Ru(II)(edta){H~D). 

1<:.,.. 

RuCIIHI + dmso ~_~=====-~ Ru(I!)S + H ~ D (eq. 9) 

Resultados semelhantes foram obtidos por [reutz 1oe ao 

estudar a cinética de formação de complexos de Ru(!!)edta. 

[reutz atribuiu tais resultados a um mecanismo catalitico 

fomentado peLa presença de traços de Ru(III)~ no meio 

reacional. ~nalogamente estamos propondo um mecanismo 

cataLítico para explicar nossos resultados Ceq. 10 e 11). 

RuCI!U~ + dmso .. Ru(IIUS + H;;!O (eq. 10) .. 

RuCIII)S + RuCII)~ -----------•• Ru(ll)~ + RuCIII)~ Ceq. 11) 

Tentamos derivar uma expressão cinética considerando-se 

um mecanismo de reações sucessivas precedida por equiLíbrio 

e aplicando-se a condição de estado estacionário para o 

Ru(!!!)S. Foi obtido após integração a equação 12. Podemos 

observar que existem dois termos que controLam a velocidade 

da reação nas condições limite. Se k~ for muito maior que 

(k~ + k1 [dm so)) o segundo fator prepondera sendo a cinética 

de ordem zero. Caso ocorra o inverso, o primeiro termo 

determina a velocidade da reação e a cinética passa a ser de 

primeira ordem. 



-(k z +k 1 [ dmso)Ln(P oo -P-[ Ru III ) + k~P 

= klk ~ [d mso][Ru III ].t + [ 

onde: [ = constante de integração 
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(eq. 12) 

Poo = [onc. de RuC!!)S em tempo infinito 

[RuI!!] = conc. de Ru(III)~ média próximo ao eletrodo. 

Devido a impossibilidade de linearizar a equação 12/ 

fizemos algumas simuLações utilizando os vaLores de k1 

(0,15) e k ~ (0,082) e as curvas cinéticas experimen tais como 

referência. Os resultados das simulações mostraram que a 

e xpressão desenvolvida parece ser qualitati vamente 

consistent e ; contudo , trabalhos mais cuidadosos de ajuste e 

de tr atamento de dados ainda se fazem necessários. 

VI.2- ESTUDO D~S PORFIRIN~S POLIMET~L~D~5 

VI.2a- INTRODUÇ~O 

O comporta mento voltamétrico de um complexo contendo 

apenas um sítio metálico é simples , caso não ocorram 

r eações acopladas e os ligantes não sejam eletroativos na 

faixa de potenciais de interesse. Nestes casos pode se 

observar um ou mais pares de ondas, dependendo do número de 

es t ados d~ oxidação que o metaL pode assumir. No entanto, 
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quando se trata de complexos polinucleares, tem de ser 

considerados outros fatores além daqueles usuais nos 

complexos mononucleares. 

Os íons metálicos apresentam propriedades bem distintas 

para cada estado de oxidação em que se encontram. Uma 

mudança no estado de oxidação de um íon metálico provoca 

alterações na d i stribuição eletrônica, nas energias dos 

orbitais e no volume da nuvem eletrônica, os quais alteram 

as propriedades dos ligantes coordenados e a força e o 

caráter iônico ou covalente da ligação química. Isso nos 

leva à questão: quaL será a 

estado de o x idação de um dos 

influência da aLteração 

sítios metálicos sobre 

do 

os 

demais sítios , no caso de um complexo polinuclear ? 

Os clusters trigonais de rutênio-acetato 107.11Q (fig. 

20), por e xemplo, apresentam potenciais redox bem distintos 

para cada estado de oxidação dos íons rutênio, ou seja, uma 

mudança no estada de oxidação de um dos íons de rutênio 

provoca alterações profundas nos níveis de energia da 

molécula. Nes tas mo l écu l as as orbitais rr dos íons metálicas 

e eto o x igênio centr a l apresentam simetria ~ energia 

adequadas possibilitando um a lt o grau de recobrimento e 

formaç ão de um orbital molecular deslocalizado envolvendo os 

três í ons rutênio e o íon de oxigênio central (tipo 11 de 

Robin e Day) . Nest as moléculas existem ligações 

int ermetálicas relativamente fortes. Durante uma reação de 
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oxireduç10 adicionamos ou retiramos elétrons dos orbitais R. 

Estas alterações no preenchimento dos orbitais provocam 

mudanças na estabilidade termodinâmica de cada espécie, OS 

quais se refletem nos potenciais redox. 

Fig. 20: Cluster trigonal de rutênio-acetato 

Por outro lado, os complexos {Ru[2,2'-bpz[Fe(CN)e]~]~} 

(fig. 21)111 e {Ru[2,2'-bpz(RuRe)~]~} Cref. 112) apresentam 

comportamentos voltamétricos semelhantes e bem distintos dos 

clusters trigonais de rutênio acetato. o complexa 

polinuclear de ferro e rutênio apresenta um único par de 

ondas anódica e catódica na faixa de +1,2 a -0,7 V, 

atribuido aos pentacianoferratos (E1/~ = 0,70 V vs EPH), 

evidenciando que os grupos periféricos interagem muita 

fracamente entre si. Neste caso a oxidação de um dos íons 

pentacianoferrato ligados às bipirazinas não provoca mudança 

significativa no potencial redox dos demais grupos 

periféricos Ctipo 1---)11 de Robin e Day). Rssim todos os 

grupos pentacianoferratos existentes no complexo sofrem 

reação redox quase que no mesmo potencial, provocando a 

aparecimento de uma onda seis vezes mais intensa que a onda 
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devido ao 10n rutênio central. Contudo o íon bis-

pentaaminrutênio(pirazina) (fig. 21) caracteriza-se por uma 

forte interação entre os grupos pentaaminrutênio através da 

molécula-ponte de pirazina. Isto parece indicar que devem 

existir interações v significativas entre os complexos 

pentacianoferrato e o rutênio central no {Ru[Z,2'-

bpz[(Fe(CN)e]~]3}' pois a simetria dos orbitais em ambos os 

casos é a mesma. 

Fig. 21: Estruturas do {Ru[2,2'-bpz[Fe(CN)e]~]3}-1~ e 
{[Ru(NH3)e]~(P2)}+4 

VI.2b- Na4{Fe-4-TPYP[Ru(edta)]4Cl} 

o voltamograma cíclico do {Fe-4-TPYP[Ru(edta)]4} 

apresenta, a primeira vista, dois pares de ondas quase 

reversíveis, não muito bem resolvidas (fig. 22). Mas ao se 
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analisar um voltamograma obtido a uma velocidade de 20 mV/s, 

pode-se identificar a presença de uma terceira onda 

catódica, de pequena intensidade. onda anódica 

correspondente está encoberta pelas demais ondas. R 

decomposição dos voltamogramas utilizando as funções de 

trabalho para sistemas reversíveis, calculadas por Shain e 

Nicholso n10o , sugerem a existência da terceira onda. 

R onda mais catódica com El /~=- 0,01 V pode ~er 

atribuida ao excesso de RuR adicionad o à solução, como pode 

ser observado na figura 22. Rs ondas com E l/~= O,11 e por 

volta de 0,2 V são atribuidas ao compLexo polimetalado. 

Podemos observar que a ferro porfirina polinuclear apresenta 

um comportamento voLtamétrico semelhante ao do {Ru[2,2'-

bpz[(Fe(CN)~] ~ ]~} anteriormente descrito. Rssim podemos 

atribuir a primeira onda ao par [RuCIII/II)edtaCpyP)] e Q 

segundo ao par FeCIII/II)P. Estas são concordantes com 05 

potenciais redox de complexos aná l ogos de RuCedta) com 

piridinas para-substituidas Ctab. 11) e ferro-porfirinas} 

respectivamente. O potencial redox do ferra encontra -s e 

deslocado anodicamente, quando comparado com o potencial 

redox do Fe-4-TPYP (E l/~= 0,13 V,[HC l]= 0,1 M, [KClJ=O,S M), 

possivelmente devido à presença dos íons [RuedtapyJ - na 

periferia da molécula. Estes são grupos aceptores 

eletrônicos que induzem uma diminuição na densidade 

eletrônica no anel porfínico, o qual estabiliza a espécie 
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reduzida mais que no caso do [Fe-4-TPYPCHCL)4]+e. 

o aparecimento de uma onda não coincidente com as ondas 

devido ao Ru~ ou à ferro porfirina/ num potencial 

consistente com os potenciais redox de compLexos de RuCedta) 

com piridinas/ é um forte indício de que houve a formação da 

Ligação (edta)Ru-pyP . 

Uma outra maneira de se verificar se houve ou n~o 

formação da ligação Ru-pyP consiste em introduzir um ligante 

que reaja com o Ru~ Livre em soLução de modo a desLocar o 

Ru(edta) ligado à piridina da ferro porfirina. O Ru{edta) 

Ligado deve reagir mais Lentament e que o Ru~ Livre/ sendo 

possíveL distingui-Los. O acompanhamento da reação poderia 

ser feito espectrofotometricamente/ mas optamos peLo método 

voltamétrico/ porque a porfirina polimetaLada apresenta 

bandas intensas em quase toda a faixa do uLtavioLeta e do 

visível. 

~ figura 23 mostra os volt amogramas cíclicos obtidos ao 

adicionarmos dmso (0/025 M) à soLução de ferro porfirina 

polimetalada contendo excesso de Ru~/ em tampão acetato 

%S M/ pH=4/5/ [NaTF~]=0/25 M/ 25 QC. ~ varredura foi 

iniciada em 0/9 V para garantir que todos os produtos 

estivessem na forma oxidada. Deste modo certificamo-nos de 

que o dmso não irá abstrair Ru(edta) do meio enquanto a 

varredura catódica não for efetuada/ pois a afinidade entre 
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0,8 0,6 O,~ 0,2 0,0 -0,2 -0,4 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 -0,2 -0,4 

E vs EPH E vs EPH 

Fig. 22: Voltamogramas cíclicos do [Ru XXX (edta)(H 2 0)]- (5,0 
mM à esquerda), e Na4{Fe-4-TPyP[Ru(edta)]4} (1,5 mM + 1,0 mM 
de [Ru(edta)(H2 0)]-) em tamp10 acetato 0,05 M, pH=4,5, 
[NaTFR]=0,25 M, T=25 QC. 



Ru'" S •• --Ru" S 

0,8 O 6 O J. O 2 0,0 -0,2 -0,4 , , .. , 
E vs EPH 

Fig. 23: Reaç10 de dissociaç10 do [Ru%%(edta)] da ferro 
porfirina polimetalada (1,5 mM + 1,0 mM de 
[Ru%%%(edta)(H 2 0)]-) na presença de 4,0 mM de dmso 
(sequestrante), acompanhada pelo aumento de intensidade da 
onda do par Ru(II/III)S em funç10 do tempo (segundos). 
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os dois reagentes na forma oxidada é muito baixa. O tempo de 

reação foi controLado utiLizando o mesmo procedimento 

adotado no estudo cinético. 

Podemos observar que o perfi l do voltamograma durante a 

varr edura catódica é semelhante ao anteriormente obtido sem 

dmso. No entanto, o perfil da varredura an6dica é bem 

diferent e . ~lém do aparecimento da onda do RuCII)S, em torno 

de 0,5 V, e desaparecimento da onda do Ru(ll)~ , podemos 

not ar que há uma diminuiç~o progressiva da onda atribuida ao 

[Ru(edt a)p yP) e o aumento correspondente da onda do RuS , à 

medida 4u e aumenta o tempo de reação. Este c ompo rtamento c 

anáLogo ao observado no caso do [Ru(edta)(adpy)) (fig. 24) / 

na presença de 0,025 M de dmso (fig. 25) , comprovando que a 

dimetilssulfóxido está deslocando a piridina e formando 

Ru(II) S. 

o íon 

voltamétrico análogo ao 

apresenta 

observado 

comportamento 

no caso da 

{F e -4-T PYP[R u(edta)] 4 }. Neste caso a ligação entre o íon 

rutê nio e a piridina é inerte J não sendo necessário mante r 

um e xc esso de [RuR~( H~ D)) para garantir a integridade da 

complexo. Pode se observar uma única onda em 0,33 V na 

volt amograma cíclico (fig. 25) na faixa de -0,50 a 1, 00 V vs 



Ru lll adpy _Rui I adpy 

0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 -0,2 -0,4 

E vs EPH 
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Fig. 24: Voltamogramas cíclicos do [Ru%%%(edta)(adpy)]- (3 , 7 
mH) na presença de 1 , 3 mH de [Ru%%%(edta)(H 2 0))-, em tamp~o 
acetato 0 , 05 H, pH=4 , 5 , T=25 g[. 



Iso ~ 

Ru'" adpy_Ru" adpy 

' 0,8 0,6 O,~ 0, 2 0,0 -0,2 

E vs EPH 

Fig. 25: Reaç~o de dissociaç~o do [Ru II (edta)(adpy)] - 2 (3,7 
mM + 1,3" mM de [RuJ:Il:(edta)(H 2 0)] - ) na presença de 4,0 mM de 
dmso (sequestrante de [RuII(edta))), em funç~o do tempo 
(segundos). Tamp~o acetato 0,05 M, pH=4,5, v=200 mV/s, 
[NaTFR=O,25 M, T=25 QC. 
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EPH, que foi atribuida ao par [Ru(III/II)~e(PYP)). Este 

potencial está deslocado anodicamente mais de 300 mV em 

relação ao potencial redox do ion aquo(pentaamin)rutênio, na 

faixa de potencial esperada para complexos de 

pentaaminrutênio com piridinas para-substituidas (tab. I) . 
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Fig. 26: Voltamogramas cíclicos do [4-TPyP(Ru~~)3)Cl9 (2,5 
mM), [KCLJ=O,1 M, T=25 QC. 



104 

VII - ESPE[TROELETROQUIMI[~ 

VII .1 - INTRODUÇ~D 

~ espectroeletroquímica113 . 11~ é uma técnica que alia a 

rapidez e facilidades operacionais 

seletividade 

do método 

espectrofotométrico com a dos métodos 

potenciométricos. Por meio desta técnica é possível se obte r 

os espectros eletrônicos dos complexos em estados de 

ox idação incomuns, impraticáveis por meio das técnicas 

convencionais. ~lém disso, podemos fazer titulações redox e 

verificar a reversibilidade de uma reação de oxiredução, sem 

a necessidade de se introduzir novas espécies no meia. 

Nesta técnica os complexos, nos seus vários estados de 

o x idação , são gerados "in situ", aplicando-se um potencial 

adequado num eletrodo semi transparente, com uma grande área 

espec í fica. O eletrodo de trabalho está montado dentro de 

uma cubeta de caminho ótico reduzido, geralmente inferior a 

0,05 cm. ~ cela para espectroeletroquímica necessita, além 

do eletrodo de trabalho, de minieletrodos de referência e 

au x i l iar, como nos arranjos voltamétricos convencionais. Os 

estudos aplicando esta técnica, geralmente, utilizam 

condições de equilíbrio, ou seja, deixa-se transcorrer um 

tempo suficiente após a aplicação do po t en cial para que 

todas as espécies contidas na solução estejam em equilíbrio 

termodinâmico. 
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VII.2- [Fe-4-TPYPCO~c)) e {Fe-4-TPYP[RuCedta))4Cl} 

~ figura 27 mostra os espectros da ferro porfirina em 

H[ L O, 11 M, ao se apLicar vários potenciais na faixa de 

-0,18 a 0,2 V vs EPH. Observam-se dois pontos isosbéstico5 j 

em 423 e 472 nm, os quais sugerem um equilíbrio entre duas 

espécies. medida que potenciais mais negativos s~o 

ap li cados, a banda Soret em 400 nm, característico da 

FeCIII)TPYP, vai dimi nuindo de intensidade e uma nova banda 

v ai ganhando intensidade em 442 nm (banda So r u t da 

FeCII)TPYP), até o comp l eto de s aparecimento daqueLa. ~ banda 

Soret do compLexo reduzido é simétrica e mais intensa que a 

banda Soret da ferro porfirina oxidada. 

espectroeLetroquímico da [Fe(II}-4-TPYPJ 

Nernstiano, sendo totalmente regenerado, 

o comportamento 

é reversível e 

mesmo após vários 

ciclos de oxidação e redução. O potencial formal (E o= O,13 V 

vs EPH) ca Lculado, utiLizando os dados obtidos por meio da 

espectroeLetroquímica (apêndice III), é consistente com a 

valor de E l~~ (0,13 V) obtido por voltametria cíclica (fig. 

28), 

~ ferro porfirina polinuclear apresenta várias espécies 

eLetroativas em potenciais muito próximos, diferentemente do 

[Fe-4-TPYPJ. ~lém disso, existe em soLução um grande excesSO 

de Ru~, que também é eLetroativo. Pode-se observar na figura 

29~ que o comportamento espectroeletroquímico do compLexo 
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200 rRVI, 

Fe-4-TPYP 

-0,4 0,0 0,4 0,1 

POTENCIAL (V •• EPH) 

Fig. 28: Voltamogramas cíclicos do [Fe-4-TPyPCORc)] (2 / 7 mM) 
em HCl 0 / 1 M, [KCL]=0/25 , T=25 QC . 
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poLinuclear de ferro e rutênio é, aparentemente, semelhante 

ao da ferro porfirina, se anaLisarmos a faixa de 350 a 600 

nm. Pode-se notar o desaparecimento da banda em 399 nm e Q 

surgimento de uma banda em 429 nm à medida que potenciais 

mais catódicos são apLicados (faixa de 0,4 a -0,2 V vs EPH) , 

e um ponto isosbéstico em 414 nm. Se compararmos OS 

espectros da figura 29~ e da figura 27, podemos observar o 

crescimento de uma banda em torno de 470 nm. O Ru(II)R 

apresenta uma banda em 432 nm (fig. 29B), mas sua 

absortividade é muito menor que na porfirina poLinuc lear 

(fig. 29R) . 

Contudo, a reação redox neste compLexo não é muito 

reversível, havendo uma diminuição progressiva na 

absorbância em 430 nm à medida que se efetuam vários cicLos 

de oxidação e redução. ~lém disso, a reação de oxireduçl0 

não apresent a comportamento Nernstiano e o potencial padr10 

aparente do sistema (aproximadamente O V vs EPH), encontra -

se desLocado c atodicamente cerca de 200 mV . Este parece 

sugerir a existência de uma resistência na ceLa, que redu z a 

potenciaL efetivo apLicado ao eLetrodo de trabalho. ~ banda 

que aparece em 290 nm e a 

nm durante a redução, 

diminuição da absortividade em 210 

pode ser atribuida ao Ru(II)R 

comparando-s e os espectros das figuras 29 ~ e B. O desvio da 

comporta mento Nernstiano sugere que os potenciais redox do 
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Fig. 29: R) EspectroeletroQuímica do Na 4 <Fe-4-
TPyP[Ru(edta)]~} (0,27 mM + 6,7 mM de [Ru(edta)(H 2 0)]-) em 
tamp~o acetato 0,05 M, pH=4,5, [KCll=O,5 M. a) -0,178, b) -
0,028, c) -0,003, d) 0,022, e) 0,072, f) 0,172 e g) 0,422 V 
vs EPH. 
B) EspectroeletroQuímica do [Ru(edta)(H 2 0)]-, nas mesmas 
condiç~es acim~ citadas. 
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ferro e dos Ru(edta} periféricos são muito próximos , fazenda 

com que os dois equilíbrios de oxiredução ocorram 

paralelamente. 

ç:j análise dos dados de espectroeletroquimica da 

porfirina livre polimetaLada pode nos fornecer informações 

vaLiosas sobre o grau de interação entre os sítios metálicos 

periféricos I pois neste caso somente os complexos de 

pentaaminrutênio são eletroativos na faixa de 1 , 0 a -0 , 5 V 

vs EPH. Nota-se que a medida que o complexo é reduzida, 

ocorre uma diminuição graduaL da absortividade moLar da 

banda Soret , com c o n c 0111 1 t ante aumento de a b s o r t i v idade na 

faixa acima de 430 nm (fig. 30). 

ç:j resposta ao potencial aplicado é Nernstiano e 

monoeLetrônico, indicando que as aLterações espectrais 

observadas não são devidas à redução do anel porfínica 

(muLtieLetrônica), mas dos rutênios periféricos. ç:jLém disso 

este resuLtado concorda com aqueLe obtido por voltametria 

cícLica , isto é , as interações entre 

pentaaminrutênio periféricos são fracas. 

os complexos de 

O potencial formal 
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VIII - TESTES EXPLORRT~RIOS DE CRT~LI5E 

Com o intuito de verificar a atividade catalitica da 

ferro porfirina polimetalada com respeito à redução da 

ox igênio molecular, foram obtidos voltamogramas cíclicos em 

atmosfera de nitrogênio e oxigênio, conforme ilustrado na 

figura 31. Comparando as duas séries de voLtamogramas, 

podemos notar que as ondas catódicas da ferro porfirina 

polimetalada, na faixa de potencial correspondente à redução 

da Fe rrr p, são significativamente intensificadas. Rs ondas 

anódicas, ao contrário, sofrem uma pequena diminuição de 

intensidade. o aumento da corrente se deve à redução do 

oxigênio molecular , evidenciando a atividade cataLítica do 

{Fe rr -4-TPyP[Ru r r (edta)) . }-6 , por meio de um mecanismo da 

tipo E[ ~~ . 

Rlém das porfirinas polimetaLadas apresentarem 

solubilidade e atividade catalitica para redução de oxigênio 

em meio aquoso, os estudos preLiminares indicaram a 

ocorrência de efeitos supramoLeculares.~ l. R ferro porfirina 

polinucLear apresenta uma molécula de ferro porfina, que é Q 

sítio ativo (monoeletrônico). Rlém disso, existem ligados 

covalentemente ao anel porfínico mais quatro compLexos de 

rutênio, que podem sofrer reações de oxi-reduç~a 

reversivelmente. Esses complexos estão dispostos em 
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Ru"'pyP •• ---- Ru"pyP 

I. 

E vs E vs EPH 

Fig. 31: Voltamogramas ciclicos do Na.{Fe - 4-TPyP[Ru(edta)]4} 
(1/5 mM + 1/0 mM de [Ru(edta)(H 2 0)]-) em atmosfera de 
nitrogênio (esquerda) e oxigênio (direita). Tamp10 acetato 
O/OS M/ pH=4/5, [NaTF~]=0/25 M/ T=25 QC. 
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posições e distâncias adequadas na molécula, 

transferirem elétrons par o sítio cataLiticamente 

para 

ativa, 

possibiLitando a redução muLtieLetrônica do oxigênio 

mo lecul ar. ~ssim, os complexos de rutênio periféricos agem 

como reservatórios de eLétrons, transferindo-os para o íon 

ferro coordenado à porfirina, quando solicitados. 

Vários experimentos expLoratórios, em diferentes 

concentrações de catalisador, e oxigênio foram realizados. 

Em concentrações da porfirina poLimetaLada superiores a 1 

mM, a ond a de redução, centrada em potenciais próximos a da 

onda catódica do FeP, é equivaLente a quatro vezes àquela 

esperada para a redução monoeLetrônica do oxigênio 

mo l ecuLar, indicando a participaç~o de 4 eLétrons. Em baixas 

concent l' ações (p. ex . 10 -~ mM) observa-se um efeito 

cooperativo entre 05 í ons metáLicos central e periféricas , 

com desLocamento da onda de redução do oxigênio moLecu Lar, 

para vaLores de potencial intermediários. 

o sistema, sem dúvida é bastante interessante, e exige 

um estudo mais aprofundado, 

nossos trabalhos. 

previsto nas etapas futuras de 
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IX- CONSIDER~ÇDES FIN~I5 

R síntese das porfirinas poLimetaladas foi dificultada 

peLa incompatibilidade de solubilidade entre a porfirina e o 

compLexo de rutênio. InfeLizmente, todos os solventes nos 

quais o 4-TPYP ou seu complexo metálico sejam solúveis, 5~O 

ácidos, tornando as piridinas protegidas devido à 

protonaçl0. 

síntese do {Fe-4-TPYP[Ru(edta»)4Cl} foi possível 

graças à grande reatividade e estabilidade do 

[Ru(III)( edta)(H~ O)] em meio aquoso. Por outro lado, a 

obtenção do derivado do 4-TPYP com pentaaminrutênio foi 

extremamente trabalhosa, devido à susceptibilidade do 

[Ru(II)(NH~) e {H~ O)] a oxidação e às dificuldades encontradas 

na purificação. O método de síntese do {4-TPYP[Ru(NH~) e ] 4 } 

necessita ser melhorado e a síntese das metaLoporfirinas 

derivadas com pentaaminrutênio desenvolvida. 

R anáLise dos espectros uv-vis das porfirinas 

polimetaLadas oxidadas não oferece informações que ajudem a 

caracterizar a formação das ligações Ru-pyP. Os espectros 

dos compostos reduzidos, contudo, apresentam uma banda 

característic a atribuida à transição de transferência de 
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carga Ru(II)--->py, além das bandas da porfirina . R 

espectroeletroquímica foi uma ferramenta importante para 

me lh or caracterizar aquela banda, pois utilizando esta 

técnica pudemos acompanhar o aparecimento e desaparecimento 

da banda TC Ru(II)-pyP, à medida que o equilíbrio redox foi 

sendo deslocado no sentido da formação do complexo reduzido 

ou oxidado, respectivamente. R validade desta atribuiç~o 

p recis a ser confirmada com o auxílio de outras técnicas , 

como por e xemp Lo espectroscopia Raman ressonante. 

Rs interações entre os compLexos periféricos e o anel 

porfínico devem ser de caráter a. Este se refLete no 

deslocamento hipsocrômico e diminuição da absortividade das 

bandas Soret do {Fe-4-TPYP[Ru(edta)]4} e {4-TPyP[Ru(NH3 ) ~ ] 3 } 

reduzido s , respectivamente. R diminuição da intensidade da 

banda Soret pode ser atribuída a uma diminuição do vetar 

momento de transição em consequência do aumento da densidade 

eLetrônica na periferia do anel, quando as rutênias 

periféricas são reduzidos. 

Rs similaridades entre os perfis dos espectros 

e Letrônicos dos íons e {Fe-4-

TPYP[Ru( edta)] 4 } em reLação a porfírina e ferro porfirina , 

resp ectivamente , não deixam dúvidas de que o espectro das 

porfírinas poLimetaladas são controLadas peLas 
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micro s simetri as l ocais dos cr omóforos ao invés da si me tria 

g Loba l d a molécula. Este resultado nio é surpreendente pois 

e x iste pequena interaçio entre os orbitais u. Os comple xos 

de ( pi ri dinalrutªnio periféricos estio praticamente isolados 

do ane l porf í nico devido a ortogonaLidade entre os p l anos da 

po rfi na e das piridinas. 

R vo lt ametria cíc li ca foi , sem dúvida, a técnica mais 

adequ ada para caracterizar as porfirinas polimetaladas. 

Pud emos observar 

(ed ta)Ru-pyP no 

a formação e 

caso do íon 

dissociaçio da 

{Fe - 4-TPyP[Ru(edta)] 4 } , 

utiLiz ando esta técnica. O 

E J. / 2 =O,11 V 

aparecimento de um par de ondas 

r e versív eis com vs EPH no voltamograma do 

{F e-4 -T PyP[Ru(edta)] 4 }, na mesma fai x a de potenciais redo x 

dos comple xos de Ru(edta) com piridinas, sugere a existência 

de tais compLexos na molécula da ferro porfirina 

po li meta l ada. No entanto, o desaparecimento gradua l daque la 

espécie e o concomitante crescimento da onda referente ao 

RuCII)S, no e xperimento utilizando dmso como sequestrante , 

parece não dei x ar margem à dúvidas de que íons Ru(edta) 

estão li gados às piridinas da porfirina. 

Rs porfirinas são aceptores eletrônicos. Os potencia is 

r edo x dos comp l e xos de rutênio periféricos em ambos os casoS 

estão des l ocados anodicamente com relação aos potenciais 



118 

redox dos respectivos compLexos de piridina, e as bandas de 

transferência de carga dos compLexos reduzidos e5t~o 

desLocadas para regiões de menor energia, de modo anáLogo 

aos complexos de RuCedta) e RuCNH~ )~ com piridinas para 

substituidas. O Ru(ll)(edta), contrariando nossas 

e xpectativas, apresenta caráter retrodoador tão intenso 

quanto o pentaaminrutênio(JI1. 

O comportamento Nernstiano do íon {4-TPYP[Ru(NH ~ ) ~ ] ~ } +~ 

na voLtametria cíclica e na espectroeLetroquímica é um forte 

i nd í cio de que os grupos pentaaminrutênio periféricos 

não podemos considerá - Los interagem fracamente. Contudo 

totalmente isolados. Mesmo não havendo desdobramento dos 

potenciais redox, pode existir um grau de 

orbitaL suficiente para que as transferências 

recobrimento 

de elétrons 

entre os sítios periféricos tenha um eLevado grau de 

adiabaticidade. 

~s transferências de elétrons entre os sítios 

periféricos sem dúvida são dificultadas devido a grande 

di stância que os sep a ra. Contudo, na ferro porfirina 

po Li nuc l ear existe um outro sítio eletroativo, Localizado no 

c entro geométrico da moLé cula. Neste caso, existe uma maior 

probabi l idade de que as transferências eletrônicas entre os 

complexos de rutênio para o ferro e vice-versa sejam 
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adiabáticas. Esta hipótese aLiada ao fato de que as ferro 

po r firinas são os sítios ativos de várias moléculas 

b i o Lógicas, as torna potenciaLmente promissoras como 

c a t a Li sadores redox muLtieletrônicos ou como modelos da 

citocr omo c ox idase e da cloro f i lu. Os resu l tados 

e xpLoratórios obtid os para a redu ç ão do oxi gênio mo l ecu La r 

pa rece m c onfirmar nossas e x pectat i vas. 
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~PE N DI[E 

1- Dedução da equaç~Q 1 . 

Considerando-se as reações de formação e iSQmerizaç~o 

abaixa, 

Ru J: I I ~ t dms a i :::;; .. r===-!!!: 

... RUIIIO -
[RuII:t(dmso)] [Ruz:t :t O] 

K = (eq. 1) e K , = (eq. 2) 
[Ru~][d mso] [RU~IIS] 

[Ru~lI(dmsa)J = [RUIZISJ + [RU II IO] (eq. 3) 

[ RU ~II ~] = [Ru T ] t [RU 111 SJ + [RU I1I OJ (eq. 4) 

Substituindo as equações 3 e 4 na equaç~a 1/ 

= t (1 + K , ) (eq. 5) 
K[dmsaJ 



11- Dedução do mecanismo catalítico, equaç~Q 12. 

Considerando-se Q mecanismo abai ~Q, 

Ru u : q~ + dms o 

RuXXIS + Rux XR 

dP 

dt 

... RuIl: XS 

------I~.. R u :u : 5 + R u I I X R 
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Ceq. 6) 

~pLicando-se a condição de estado estacionário para [RUIIISJ 

d[RuIXXSJ 
----- : O 

dt 

O = kl[RuIII ~][dmsQ) - kz[ Ru IXI SJ - k3[RuIIIS][RuI I RJ 

(eq. 7) 

k 1 rRul: J: x ~][dmsoJ 

k;;! + k;:l[RuXI RJ 

[RU 11 1
T ] = (RU III Sl + [RU IIX ~] 

[Ru T ) = rRu II ~] + [RUI I S] + [RUI II ~] + [RUIIIS) 

Denominando [RUI I S) de P , 

(eq. 8 ) 

(eq. 9) 

Ceq. 10) 

Ceq. '11) 
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Substi t uindo a equação B na equação de balanço de massa l 

kl [Ru III ~][dmso] 

(eq. 12) 

[ R UIII ~] = (eq. 13) 

Substituindo a equação 13 na equação 8/ 

[RU III S ] = 

k l [dmso][RuI XI T] 
(eq. 14) 

Substituindo-se as equações 10 e 14 na equação S I 

= (eq. 15) 

Integrando-se a equação 15 1 

(eq. 16) 



111- Dedução da equação de Nernst aplicado â 

espectroeLetroquímica. 

[onsid~rando-se o equiLíbrio de oxi-redução, 

ox + e - ... red ..... 

123 

E apLicando-se a equação de Lambert-Beer, para as espécies 

reduzida e oxidada, 

(eq. 17) 

onde: ~C> ).( = absorbância da 

1=1,.. .. 0::1 = absorbância da 

~ = absorbância da 

C = conc. total da 

f: ",,.. = absortividade 

E: ,.. .. o::t = absodividade 

e 

espécie 

espécie 

mistura 

espécie 

molar da 

molar da 

oxidada 

reduzida 

oxi-red 

(eq. 18) 

(eq. 19) 

(eq. 20) 

eletroativa 

espécie oxidada 

espécie reduzida 

Substituindo a equação 20 na 19 e rearranjandc, 

~ - Cf: " Dl 

[ ,...o::t = (eq. 21) 
f: ,....0::I - E:", ,.. 
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Sub s tituindo a equação 21 na 20 e rearranjando , 

C!;: ,.. .. o::f - R 
C." .. = (eq. 22) 

~ "'.'::I - ~ "' ''' 

Substituindo as equações 21 e 22 na equação de Nernst , 

0 , 059 c!;:,.. .. . ::I - R 
E = Eo + --- - log (e q. 23) 

n 



REFEReNCI~S BIBLIOGR~FIC~S 

01- "C oordination [hemistry of Maeroeyelie [ompounds" / 

G.~. Melson (editor)1 Plenum Press l New York l 1979. 

125 

02- F. ~seolil M.R. Rossi Fanelli e E. ~ntoninil "Methods in 

EnzymologY"1 S.P. [oLowiek e N.O. Kaplan (editores) 1 

~eademie Press l New York l voL. 76 CHemoglobins) / 

pág. 72-87 1 1981 

03- P. Rothemund l J. ~m. [hem. Soe. I 1935 1 

04- P. Rothemund l J. ~m. [hem. Soe. I 1936 1 

05- P. Rothemund, J. ~m. [hem. Soe. I 1939, 

06- G.M. Badger l R.r:l. Jones e R.L. Laslett / 

r:lust. J. [hem., 1964 1 17, 1028 . 

07- r:l.D. ~d Ler, F.R. Long u e UJ. ShergaLis l 

J. r:lm. [hem. Soe. I 1964 1 86 / 3145 . 

57 1 2010. 

58, 625 . 

61, 2912. 

OB- r:l .D. r:ldler , L. Sklar , F.R . Lo ngo , J . D. Finarel li e 

M.G. FinarelLi, J . Heterocyelic [hem., 1968 / 5 1 669. 

09 - F.R. Longo, M.G. FinareLLi e J.B. Kim , 

J. Heterocyclie [hem./ 1969,6,927. 

10- N. Datta-Gupta e T.J. Bardos/ 

J. Heteroeyclic [hem., 1966, 3, 495. 

11- J.B. Kim, J.J. Leonard e F.R. Longa / 

J. r:lm. [hem. Soc. / 1972, 94, 3986. 

12- F.R. Longo, E.J. Thorne, S. Dym e ~.D. r:ld Ler- , 

J. Heterocyclic [hem., 1975, 12/ 1305. 



13- R.G. Little, J.I=I. I=Inton, P.I=I. Loach e J.I=I. Ibers , 

J. Heterocyc Li c [hem., 1975, 12, 343. 

14- J.B. Ki m, 1=1 . 0 . I=Id l er e F.R. Longo, "The Porphyrins" l 

126 

O. OoLphin ( editor), I=Icademic Press, New York, voL . 11 

pág. 85-100 , 1979. 

15- J.S. Lindsey, 1.[. Shreiman, H.[. Hsu , P.[. Kearney e 

!=I.M. Ma r guerrettaz, J. Or g. [hem., 1987 ,52, 827. 

16- D. OstfeLd e M. Tsutsui, !=Icc. [hem. Res ., 1974, 7 , 52. 

17- J.W. BuckLer, "T he Porphyrins"/ D. DoLphin (editar) / 

!=Icademic Press, New York, voL. 1, pág. 390-474 , 1978. 

18- W.R. Scheidt, "The Porphirins", D. DoLphin (editor), 

!=Icadem i c Press, New Yor k, voL. lII, pág. 463-5 11/ 1 979. 

19- E.B. FLeischer, E.!. [hoi, P. Hambr ight e 1=1. Stone , 

Inor g . [hem., 1 964 , 3 , 1284. 

20- I=I.D. !=IdLer, F.R. Longo, F. Kampas e J.B. Kim , 

J. Inorg. NucL. [hem ., 1970,32,2443. 

21- P. Hambright e E.B . FL eische r , 

Inorg . [hem., 1970,9,1757. 

22- P. Hambright, J. Gore e M Burton , 

Ino rg. [hem., 1976, 15, 2314. 

23- H.W . Whitlock Jr. , R. Ranauer , M.Y. Oester e B. K. Bawe r"1 

J. !=Im. [hem. Soe. 1 1969 , 91, 7485. 

24- M. Bhatti , W. Bhatti e E. Mart l 

Inor g. Nu c L. [hem. Lett., 1972, 8 , 133. 

25- J.E. FaLk, "P orphirins e MetaLloporphirins " , ELsevier 

Scient. Publ . , !=Imsterdam , 1984. 

26- J.H . Fuhrhop, I=Ingew. [hem., 1974 , 13, 321. 



127 

27- "Th e Porphirins", D. Dolphin (editor), Rcademic Press, 

New York, vol. IIl, 1978. 

28- M. Gouterman, J. Mol. Spectroscopy, 1961, 6, 138. 

29- H.C. Longuet-Higgins, C.W. Rector e J.R. Platt , 

J. Chem. Phys., 1950, 18, 1174. 

30- M.F. Perutz, H. Muirhead, J.M. Cox e L.C.5. 50aman , 

Natur e <London), 1968, 228, 28. 

31- M.F. Perutz, Nature, 1970, 228, 726. 

32- R.D. 5ray e a.H. Gibson, J. Biol. Chem.,1971, 246, 5176. 

33- T . Nakamura , Y. Sugita e 5. Bannai , 

J. Biol. Chem., 1973, 248, 4119. 

34- Y. Sugita, 5. Bannai, Y. Yoneyama e T. Nakamura , 

J. BioL. Chem., 1972, 247, 6092. 

35- D. Koshland, 5. Nemety e D. ilmer , 

Bioehem., 1968, 5, 365. 

36- J. Monod, J. Wyman e J.P. Changeaux , 

J. Mol. Biol., 1965, 12, 88. 

37- M.F. Perutz, J.E. Ladner, S.R. Si mon e C. Ho , 

Bioehem., 1974, 13, 2163. 

38- M.F. Perutz, ~.R. Forsht, S.R. Simon e G.C.K. Roberts , 

Bioehem., 1974 , 13, 2174. 

39- M.F. Perutz/ E.J. Heidner, J.E. Ladner J.C. Beethstone , 

C. Ho e E.F. Slade, Bioehem., 1974, 1 3 / 2187. 

40- K.N. Susliek e T.J. Reinert, J. Chem. Ed. ,1985/ 62, 874. 

41- J.P. ColLman, J .I. Brauman, T.J. CoLlins, B.L. Iverson, 

G. Lang, R.B. Pettman, J. Sessler e M.~. WaLters , 

J. Rm. Chem. Soe., 1983, 105, 3038. 



42- J.P. [oLLman, J.I. Brauman, B.L. Iverson l 

J.L. SessLer, R.M. Morris e Q.H. Gibson l 

J. ~m. [hem. Soe. , 1983, 105, 3052. 

43- K.S. SusLik e M.M. FQ~ l 

J. ~m. [hem. Soe., 1983 , 105, 3707. 

128 

44- T. Has himo to/ R.L . Dyer/ M.J. [rossLey/ J.E . Baldwin e 

F. Baso l o, J. Rm. [hem . So e. , 1982, 104, 2101 . 

45- M. Momente au e D.L. LavaLette , 

J. Rm. [hem. Soco [omm. , 1982 , 341. 

46 - D. Lexa/ M. Momenteau, J.M. Saveant e F. Xu , 

Inorg. [hem. , 1986, 25, 4857 . 

47- [. Gueutin, D. Lexa, M. Momenteau, J.M. Saveant e F. 

Inorg. [hem., 1986, 25, 4294. 

48- E.I. Ochiai, "Bioinorganic [hemistry", RLLyn & Bacon l 

Inc. / Boston , pág. 125-167, 1977. 

49- R.~. Scott, ~.G. Mauk e H.B. Gray/ 

J. [hem. Ed. 1 1985 1 62, 932 . 

50- J . T. Graves, J. [hem. Ed., 1985 1 62, 928. 

5 1- F.P. Guengerich e T.L . Macdonald, 

~cc. [hem. Res., 1984/ '17. 

52- J.H. Dawson e K.S. EbLe, Rdvances in Inorg. Bioinorg . 

Mechenisms, 1986, 4, 164. 

53- R. Harriman, "Photogeneration of Hydrogen", R. MiLls 

(editor), Rcademic Press l London, 1982. 

Xu / 

54- "Photochemical [onversion and Storage of Solar Energy· , 

J.S. [onolly (editor), Rcademic Press l New York, 1981. 



55- J.R. Darwent, P. Douglas, /=l. Harriman, G. Porter e 

M.C . Riehoux, Coord. Chem. Rev., 1982, 44, 83. 

56- M. Calvin, 1. Willner, C. Laane e J.W. OtV05/ 

J. Photoehem., 1981, 17, 195. 

57- D. /=lhrland, N.R. Davies e J. Chatt/ 

Quart. Rev., 1958, 12, 285. 

58- R.G. Pearson, J. /=lm. Chem. Soe., 1963, 85, 3533. 

59- F. BasoLo e R.G. Pearson, "Meehanisms of Inorganie 

Reaetions", John WiLey, 2Q ed., 1967. 

129 

60- L. Pauling, "The Nature of the Chemieal Bond", Cornell 

Univ. Press, 3Q ed., 1960. 

61- P.C. Ford, Coord. Chem. Rev., 1970, 5, 75. 

62- H. Taube e J.R. Endieott, 

J. ~m. Chem. Soe., 1962, 84, 4984. 

63- H. Taube e J.R. Endieott, 

J. ~m. Chem. Soe., 1964, 86, 1688. 

64- P . Ford, F.P. Rudd, R. Gaunder e H. Taube , 

J. ~m. Chem. Soe., 1968, 90, 1187. 

65 - T. Matsubara e P.c. Ford, Inorg. Chem., 1976, 15, 1107. 

66- H.s. Lim, n.J. Barelay e F.C. ~nson l 

Inorg. Chem. I 1972, 11, 1460. 

67- ~.n. ~llen e C.V. Senoff, Chem. Commun., 1965, 621. 

68- H. Taube, Pure 8. /=lppl. Chem., 1979, 51, 901. 

69- P.~. Lay, R.H. Magnuson e H. Taube , 

Inorg. Chem., 1988 , 27, 2848. 

70- C. Creutz e H. Taube , 

J. /=lm. Chem. Soe. Commun. 1 1969, 91, 3988. 



71- S.B . Piepho, E.R. Krausz e P.N . Schatz , 

J. ~m. Chem. Soe. , 1978, 100, 2996. 

72- J . Ko e M. J. Ondrechen , 

J . ~m. Chem. Soe., 1985, 107, 6161. 

130 

73- B.B. Bun k er , R.S. Drago , D.N. Hendrickson, R.M. Richman 

e S.L. KesseL , J. ~m . Chem Soe., 1978, 100, 3805. 

74- M.B . Robin e P. Day , 

!=Idv. Inorg. Chem. Radiochem., 1 967 , 10, 247. 

75- T. Ma tsu ba r a e C. Creutz, Inorg. Chem., 1 979 , 1 8 , 1 956. 

76 - H. O 9 i n o eM '. S h i m u r a I 

!=Idv. Inorg. Bioinorg. Mechanisms, 1 986 , 4, 1 07. 

77 - H.C. Bajaj e R. van ELd ik, Proceedings of XXVI ICCC 

(P o rtu ga L) , 1 988 , B23. 

78- D. Feng e M. D. Ryan , Inorg. Chem., 1987, 26, 2480. 

79- M.H. BarLe y, M.R. Rhodes e T. J. Meyer , 

Inor g. Chem., 1 987 , 26 , 1746. 

80- T. Ku wana, J . Electroanal. Chem ., 1978, 88 , 298. 

81- !=I. Bettelheim, R.J.H. Chan e T. Kuwana , 

J. EL ectroanal. Chem., 1 980, 110, 93. 

82- !=I. Bettelheim e T. Kuwana, !=Inal. Chem., 1979 ,51,2257 . 

83- R.J.H. Ch an , Y .O. Su T. Ku wana , 

I norg. Chem., 1885 , 24, 3 777. 

8 4- P.!=I. Forshey e T. Kuw a n a , Ino rg . Ch em ., 1983, 22 , 699. 

85 - J . P . Co ll man , P. Denisevich , Y. Konai , M. Marrocco , C. 

KovaL e F.C. I=Inson, J. !=Im. Chem . Soc. , 1980 , 102 , 6027 . 

86- C.K . Chan g , H.Y . Liu, 1. !=Ibda l muhdi , 

J. !=Im. Ch em . Soe., 1 984 , 1 06 , 2725. 



87- R.G. Wollmann e D.N. Hendrickson, 

Inorg. Chem. , 1977, 16, 3079. 

88- E.S. Schmidt, T.S. Calderwood e T.C. Bruice , 

Inorg. Chem. , 1986, 25, 3718. 

131 

89 - C. Franco e G. McLendon, Inorg. Chem., 1984, 23, 2370. 

90- 1=1.0. Joran, B.I=I. Leland, G.G. Geller, J.J. Hopfield e 

P.B. Dervan, J. I=Im. Chem. Soc., 1984, 106, 6090. 

91- J.M. Lehn, !=Ingew. Chem . , 1988, 27, 89. 

92- E.B. Fleischer, Inorg. Chem., 1962 , 1, 493. 

93- C.G. Kuehn e H. Taube, J. !=Im. Chem . Soc. , 1976, 98, 689 . 

94- Y. Oshino, T. Uehiro e M. Saito , 

Bull. Chem. Soco Japan,1979, 52, 1060. 

95 - H.E. Toma, "Influência das Interaç5es de Transferência 

de E l étrons no Comportamento dos Complexos de Penta

aminrutênioCII) e de PentacianoferratoCII) com Ligante s 

I nsaturados", Tese de Doutoramento CIQ-USP) , 1974. 

96- C.D. Ritchie e W.F. Sager, 

Prog. Phys. Org. Chem., 1964, 2, 323. 

97- N.E. Katz, C. Creutz e N. Sutin , 

Inorg. Chem. , 1988, 27, 1687. 

98- 1=1. !=I l bert , "Heterocyclic Chemistry", The !=Ithlone Press, 

London, 2Q ed. , 1968. 

99- G.!=I. Mabbot, J. Chem, . Ed . , 1983, 60, 687. 

100- R.S. Nicholson e I. Shain, !=In a l . Chem. , 1964, 36 , 706. 

101- R.S . Nicholson e I. Shain, !=In a l . Chem. , 1965, 37, 178 . 

102- R.S. Nicholson e I. Shain, !=In a l . Chem. , 1965, 37, 190. 

103- R.S. Nicholson, I=Inal. Chem. , 1965, 37, 135 1 . 



1 04- 0.5. PoLcyn e 1. 5hain, ÇlnaL . Chem., 1966, 38, 370. 

1 05- 0.5. Polcyn e 1. 5hain, Çlnal. Chem., 1966, 38, 376. 

132 

106- C.P. Çlndrieux, C. Blocman, J.M.D. Bouchiat, F.M. HaLla , 

e J.M. 5aveant, J. Electroanal. [hem. , 1980, 113, 19. 

107- ÇI. Yeh, N. 5cott e H. Taube, 

Inorg. [hem., 1982, 21, 2542. 

108- T. Matsubara e C. [reutz / 

J. ~m. [hem. Soe. [ommun., 1978, 100, 6255. 

109- H.E. Toma, C.J. Cunha e C. Cipriano, 

Inorg. [him. ~cta, 1988, 154, 63. 

110- J.~. Baumann, D.J. SaLmon, S.T. WiLson, T.J. Meyer e 

E. HatfieLd, Inorg. [hem., 1978, 17, 3342. 

111- H.E. Toma e ~.B.P. Lever, Inorg. [hem., 1986, 25, 176. 

11 2- H.E. To ma, P.R. ~uburn, E.S. Dodsworth , M.N. GoLovin e 

~.B.P. Lever, Inorg. Chem., 1987,26, 4257. 

11 3- W.R. Heineman, J. [hem. Ed., 1983, 60, 305 . 

11 4- W.R. Heineman, F.M. Hawkridge e H.N. Blount , 

"Electra analytical [hemistry", ~.J. 8ard (editor), 

Marcel Dekker, New York, vol 13, pág. 1-104, 1984. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	pag16_30_cort_ocr_otim_final.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

	pag31_45_cort_ocr_otim_final.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

	pag46_65_cort_ocr_otim_final.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	paginas61.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

	paginas64.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10


	pag66_85_cort_ocr_otim_final.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

	pag86_104_cort_ocr_otim_final.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	pagina94_95.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

	pagina96.PDF
	Page 1

	paginas98_113.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10


	pag105_121_cort_ocr_otim_final.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

	pag122_final_cort_ocr_otim_final.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

	pagina113.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10




